
sidaro ten, kur .kurie yra 
laisvi, turi eiti j ppgaBą tiem, 
kurie siekia būti -laisvi, — nes 
jei pirmieji to nepadaro, yre

pažino, kad Powers buvo tik čiau Amerikos visuomenėje

lieka sutraukti, ką laimėjo as 
pralaimėjo abidvi šaltojo karo

susilaukė Maskva.
POWERS POZICIJA

darni jį doleriais. Powers laikymasis
Tai buvo nukreipta prieš A- dvejopai įvertinamas, 

meriką. Kad ta propaganda bū-

Mali sprogo

<SEN 
Mėtoj

vo įtaislta televizija, ir Maskvo
je galėjo stebėti, kaip elgiasi Su
neš; vienas kelionėje net ir pa
ėdęs. Sakoma, kad Sovietai jau 
pasiruošę dabar leisti po kelių 
mėnesių žmogų. -

neduosi išmaldos.

Pietų Korėjai Amerika šiais 
metais numatė paramos 180 
mil. Tai bus 20-30 mil. mažiau 
nei lig šiol. Korėjos studen
tai grasina demonstracijom, 
kam Korėjos ūkis bus griauja-

Afrika sproginėja ir vakaruo
se. Rugpiūčio 20 fcjlo karo pa- 

irSu-

dabar norėtų jį matyti valsty
bės sekretoriaus pareigose.

Anglijos konservatoriai prieš 
Nixoną. Jis esąs “per mažai 
subtilus” pasaulio reikaluose ir 
galįs padaryti “neišmintingų 
sprendimų”. Jau geriau būtų 
Rockefelleris.

Mato daugumas valstybių 
taip pat palankesni demokra-

— Londorn minimas A. Ste- 
vensonas kaip galimas atstovas 
Anglijoj, jei laimės Kennedy.

. .. Užsienis taip pat seka — ar
* laimės Kennedy ar Nixonas. Ne-

paslaptis, kad Europoje prisi- 
MCPtTŲ rinko kartumo ir susirūpinimo 

■“"^•^— dėl Amerikos politikas. Vieni 
_ e europiečiai norėjo, kad Ameri-
||1A kos politika butų dabar atlai- 
UIU desnė Maksvai, kiti — kad A- 

merika būtų griežtesnė. Bet a- 
eit > beji sutarė vienu punktu -^- no

giu ji gali atgrasinti nuo Ken
nedy tuos jo simpatikus, kurie

KONGO, MASKVA IR JUNGT. TAUTOS SVST*

mas.
— Sovietai pareikalavo, kad 

Jungtinėse Tautose rugsėjo 20 
sesijoje būtų svartomas Sovietų 
skundas prie Amerikos agresijų.

--..--jis. - j. r.

AR SIMPATIJOS JAM NAUDINGOS? 
Užsieny daugiau simpatija Kennedy, jei 
jo vaisi. sekretorius bus A< Stevensonas

0*

DOMINIKONUS SUTVARKĖ, - 0 KAIP BUS SU KUBA?

DISCOVĘRER XIV kelias apie žemę.

Konferencijoje buvo vienin
gai pasmerkta D. R. agresija 
prieš Venezuelą. Tačiau buvo 
skirtingos ruomonės dėl sank
cijų. Amerikos valst. sekreto
rius Herteris rugpiūčio 18 siū
lė sudaryti komisiją, kuri su- 
demokratintų Dom. Respubli
kos režimą; jei D. Respublika 
tos komisijos neįsileistų ir ne
darytų rinkimų, tada taikytų 
jai sankcijas. Lotynų Amerikos 
atstovai pirmiausia reikalavo

Organizacijos konfe- 
kuri prasidėjo rug- 
Costa Rica sostinėje 
Buvo svarstomas lig

tam nei respublikonam.
Sovietainėra neidemokrątų^. 

nei respublikoiių šalininkai’ Jų 
akyse abidvi partijos esančios 
tas pat. Nepriimtinas tad jiem 
nei Kennedy nei Nixonas. Ta
čiau Maskvos nusistatymas prie 
Nixoną tiek aštrus, kad jai 
mielesnis jau būtų Kennedy, 
kaip mažesnė blogybė iš dvie
jų-

Anot Sulzbergerio,, Chruščio
vas tiki, kad Ameriką valdo 
VVall-Streetas, vadinasi, milijo
nieriai. Taigi su milijonieriais 
jam patogiau būtų kalbėtis, nes 
jie esą tikri Amerikos politikos 
atstovai. Dėl to jis geniau no
rėtų matyti net Stevensoną ir 
Rockefellerį, nei dabartinius ; 
kandidatus. (Ar čia nėra Chruš
čiovo išvada iš milijonieriaus 
Eatono pavyzdžio?).

Ar tos užsienio simpatijos 
sustiprina Kennedy poziciją? ..

Užsienio simpatijos Kennedy 
yra dviašmenis peilis. Jos yra 
malonios. Bet kada spauda pa
informuoja apie jas amerikie
ti balsuotoją, jos gali turėti Ken 
nedy ir neigiamų rezultatų.

į Nes aišku, kad užsienio sim- 
| pati jas diktuoja ne Amerikos, 

bet nuosavi interesai.
Tai toks pat dviašmenis ar- 

| gumentas, kaip ir Rooseveltie- 
nės staiga atsiradusios simpa
tijos ir suaktyvėjusi veikla už 
Kennedy, kai jai nepasisekė į- 

j piršti Stevensono. Ji parems
i Kennedy, organizuodama libe-

— Kongo uždarė susisiekimą 
su Prancūzų Kongo, kuris yra 
tik už upės. « ,

Duoda 10, giriasi už110 
Komunistinis blokas atsiliku

siom tautom duoda« tik 10 proc. 
to, ką duoda Vakarai, t. y. so-

LENKTYNĖS ORE į i
Amerikos antras smaigalys

kuriniais metais atviriausiai ir 
drąsiausiai kovoja už pavergtų 
tautų laisvę. Lietuvos vyčiai, į- 
vertindami jo nuopelnus, įtei
kė jam garbės medalį. Jį pri
imdamas, šen. Dodd tęsė:

“Pone pirmininke, priimdamas 
šį žyminį, aš sveikinu narsią 
lietuvių tautą. Aš pasižadu 
jum, kad aš keisiu balsą ir to
liau už pavergtas tautas ir iš
laisvinimo reikalą kiekviena 
tinkama proga.

“Ir aš drįstu pranašauti, kad 
prieš tapdamas per senas kelio
nėm, aš vieną dieną turėsiu ma
lonumo aplankyti laisvą Lietu
vą, aplankyti jūsų sena sostine 
Vilnių ...”

gynėjas jam nurodė, jog tik to- --menė tuojau paėmė savo koo- 
ki pareiškimai bus sąlyga gal- trolėn miestą. Kelta atsidūrė • 
vai išgelbėti. Powers likimas belaisvis savo rūmuose. Mali.
dar nebaigtas. Jis buvo šalto- federacija yra sąjungoje MiJ 
jo karo auka. Jo klausimas vėl Prancūzija. De Gaulle iškvte- 
gali iškilti pagal tai, kaip to- tė abu min. pirmininkių atvyk- j; 
Bau šaltasis karas plėtosis. U į Paryžių.

Kongo akcija buvo nukreip- marskjoldu Sovietų atstovas 
ta prieš Jungt. Tautų gen. sekr. reikalavo atšaukti Kanados ka- 
Hammarskjoldą, kurs atstovą- riuomenę iš Kongo, kadangi ji 
vo minčiai, kad Jungt. Tautos ‘šališka’, nes yra tam pačiame

Nato, kaip’ ir Belgija. Smerkė 
Hammarškjoldą _ir Ameriką. .

Sovietai išsijungė E bendros 
ūkinės pagalbos Kongui Jung
tinių Tautų vardu ir norėjo

Lumumbos pozicija:
-i- Rugp. 18 Kongo kariuo

menė užpuolė ir sumušė Kana
dos 8 ryšių tarnybos karius. 
— Rugp. 19 Lumumba parei
kalavo, kad visa Jungt. Tautų 
baltųjų kariuomenė būtų paša
linta E Kongo. Kaltino Ham- 
marskjoldą, kad jis šantažavo 
Kongą. —Rugpj. 20 grasino, 
kad pasikvies sau į pagalbą So- . 
vietų kariuomenę.

negali kištis į Kongo vidaus 
reikalus, o Lumumba reikala
vo, kad jis su Jngt. Tąutų ka
riuomene prijungtų Katangą 
prie Kongo. Kai Hammerskjol- 
das nevykdė Lumumbos reika- skyrium su tokia pagalba reikš- 
lavimų, įvykiai plėtojosi tokiu ris —r atsiuntė 900 tonų kvie

čių (bet pasirodė, kad Kongo 
neturi malūnų jiems sumalti 
ir teko juos vėl išgabenti). So
vietai patys kontroliuos pagal
bos paskirstymą.
Hammarskjoldo pozicija:

Hammarskjoldas ieško kom
promiso, ir rugp. 20 Hammars
kjoldo pavaduotojas Ralph 
Bunche iŠ Kongo buvo atšauk
tas, nes ir juo Lumumba nepa
sitiki. Jo. vietoje paskirtas In
dijos diplomatas Dayal.

Maskvos pozicija: Amerikos pozicija:
Sovietų atstovas dirigavo Lu- PareEkė pasitikėjimą Ham- 

mumbos pareiškimam ir esą pa- marskjoldu.
Rugpiūčio 21 klausimas tre- 

mus. čiu kartu svarstomas Saugumo
Privačiose derybose su Ham- Taryboje. apie bu.

teisme mali federacija spro-
Kai ku- ®°"

rie amerikiečiai prikišo, kad jis nisterių posėdį ir tuojau per ra- 
nebuvęs pakankamai herojiškas diją paskelbė, kad Senegalija ;

gėsi sudaryti įspūdį, jog teis- Kiti priešingai — sakė, kad Po- atsiskiria E federacijos ir bus 
mas ne toks, kaip StaBno lai- wers daręs, kas jo padėtyje bu- nepriklausoma valstybė. Sene- 
kais: leido Powers nesutikti kai vo gaBma. Tik pabaigoje kri- galijos pusę remia faktas, kad 
kur su liudininkais; rodė teis- to labiau į akis režisūra — prie federacijos sostinė yra Senega- ’ j 
mo gailestingumą, humanEku- prisipažinimo dar ir prašymas Ii jos uostas Dakar, o ir fede- J
mą prisipažinusiam, leido pasi- nubausti, o baudžiant pasigai- racijos kariuomenėje yra dau-
matyti su artimaisiaE ir net "lėti, tačiau ir tokis pareEkimas giau senegaliečių karininkų nei j
arbatos ir kavos atnešė (niekas suprantamas prileidžiant, kad sudariečių. SenegaBjos kariuo- |
jos ir nelietė).

Iš kitos pusės stengėsi ati
tiesti rusų susidarytą įspūdį, 
jog Amerikos lėktuvai gali per
skristi per Rusiją nepagauti. 
Tad teEme pabrėžė Powers pa
reiškimą, kad lėktuvas buvo

Tokios pat reikšmės Kenne
dy likimui gali turėti ir A. Ste- 
vensonas. Gal būt, tai jausda
mas, Kennedy nesEkubina 
skelbti, kad Stevensonas bus 
valstybės sekretorium. Jo drau
gai kalba apie būsimą valsty
bės sekretorių Bowles, kuris 
plačiau nėra žinomas, siūlyda
mi laikyti Stevensoną užkuli
syje.

Francis G. Powers byla, tni- nušautas 68,000 pėdų aukšty- 
kusi Maskvoje tris dienas, baig- je. o re žemiau, kaip buvo aE- 
ta rugpiūčfo 19 sprendimu: 10 kinama amerikiečių specialistų, 
metų laEvė atimama; E jų 3 Tačiau kai kurios smulkme- 
metai kalėjime, 7 metai darbo nos praėjo ir nenumatytai. Pvz., 
lageriuose. Po teismo leido vie- Rudenko minėjo 2,500 dol. me
ną valandą nuteistajam pasima- nėšiui Powers atlyginimą ir pa
tyri su žmona ir tėvaE. Powers klausė, ar tai daug Amerikos 
žmona dar prašys malonės. Ji mastu. Powers atsakė, kad tai 
nori liktis Maskvoje, kad gale- komercinio lėktuvo kapitono 
tų lankyti vyrą. Gal jai bus atlyginimas, ir publikoje rušla- 
sudaryta galimybė dirbti prie mėjo nustebimas. Rusų visuo- 
atstovybės. menėje populiarus galvojimas:

Uzverčiant istoriją šios nelai- Powers įsakymą įvykdė, kaip 
mingos šeimos, kuri pakliuvo į įsakymus įvykdo ir mūsų vy- 
šaltojo karo režimo ratus, be-

Amerikos kontinento poli- 
; ■ fine vienybė vis aštriau skyla

^‘P ir Afrikoje.
Tai buvo matyti Amerikos 

'' H Valstybių
rencijoje.

V* i b'*'S.t’Zr'*B piūčio 17
\ ■ San Jose.

/ " į ■ šiol Venezuelos skundas prieš
Domininkonų respubliką. Kalti- 

■' . ■ no. kad Domirinkonų respubli-
‘S’b’''® rengė sąmokslą prieš Vene- 

y / . ■ zuelos prezidentą Romulo Be-
\ j ■ taucourt birželio 24. Organiza-

cijos komisija patvirtino, kad 
■I H sąmokslininkai buvo gavę Do-
JAMES J. wadsworth numato- mininkonų Respublikos pasus,
mas vietoj Cabot Lodge jr., ginklus bei pinigus.

- Kame jo senai/ju J* tėjo, ka4 Amerika būtų aktyvi,

kovoje dėl lietuves
Dnurimondas (NYHT), instink
tyviai traukėsi nuo energinges
nio savo' prezidentinių galių pa
vartojimo. Tuo atžvilgiu ir Ken
nedy ir Nixonas yra kitokį — 
abu esą dinamiški, abu aktyvE- 

, tai — panašaus tipo kaip buvę 
prezidentai Teodore ir. Frankli
nas Rooseveltai.

Katras iš tę dvieję užsieniui 
priimtinesnis?

C. L. Sulzberger (NYT) su
rankiojo užsienio spaudos ir 
atskirų asmenų pareEkimus. Pa 
gal juos Anglijos konservato
riai labiausiai simpatijas rodė 
A. Stevensorui. JE geriausiai 
pažįstąs Europos problemas. Jei 
negauna anglai pamatyti Ste
vensono Baltuose Rūmuose, tai

dano, sios Prancūzijos bu- jai privaloim- Bfe' verta- ste- 
X, ATT* ACTO a s o c»Tvir»T» vusios kolonijos ir gavusios ne- bėri, ar Kuba, kurią remia So-BET ŠALTASIS KARAS STIPRĖS priklausomybę, 1959 susijungė vietai, susilauks tokios kie- 

į bendrą valstybę — Mali fede- tos rezoliucijos, kaip Dominin- 
raciją. Konfliktas tarp Senega- konų Respublika, kuri tekio už- 
lijos ir Sudano staiga kilo dėl nugano neturi.
prezidento, kuris turėjo būti da- _ Kubos katalikai laukia, 
bar Erinktas. Mali' federacijos jjg atsidurs tokioje padėty- 
min. pirm, yra sykiu ir Suda- je taip už geležinės uždangos, 
no pirmininkas Keita, tad na
tūralu, jei prezidentas bus Se- 
negalijos atstovas. Bet Keita su
galvojo kitaip. Keita paskelbė 
per radiją krašte karo padėtį, 
paskelbė, kad E savo pavaduo
tojo Dia, kuris sykiu yra ir 
Senegalijos min. pirm., atima 
saugumo ir karo mimsterio pa
reigas ir jas paima pats. Vadi
nasi, tampa visos federacijos 
diktatorium. Tik jis baigė kalbą, 
Dia susišaukė Senegalijos mi-

Amerikos satelitas Discove- 
rer XIV rugpiūčio 19, septynio- 
liktą kartą sukdamasE apie že
mę, paleido smaigalį su para
šiutu. Ore dežuravusių lėktuvų 
vienas pagavo smaigalį rugpiū
čio 19 8,500 pėdų aukštyje. Lai
koma tai didele pažanga žmo
gaus kelionei po erdvę.

Sovietę ir Suneš grįžo
Maskva rugpiūčio 20 prane

šė! kad jos satelitas 5 tonų lai
mingai nuleido smaigalį su 2 
šunim Bielka ir Strielka. Prieš 
tai satelitas buvo apskridęs 17

Senegalija mažesnė — 75,750 
kv. mylių ir 2,3 mil. gyvento
jų. Sudanas didesnis — 443, 
200 kv. myrių ir 3,7 mil. gy
ventojų. Tačiau Senegalija la
biau civilizuota, turtingesnė 
su labiau išplėtota pramone. 
Sudane daugiau dykumų ir at
silikimo. Keita linkęs į dik
tatorius ir marksizmo sekė
jas, Dia prancūziškos’ kultūros 
žmogus. Keita vE labiau linko 
pasekti Guinea pavyzdžiu — dėjęs redaguoti jam reikalavi- 
nutraukti visus ryšius su Pran
cūzija.

sankcijų. Tada Herteris nusi
leido, ir buvo priimta rugpiū
čio 20 bendra rezoliucija:

nutraukti diplomatinius san- I 
tykius su Domipfakonę Ros- j 
publika; iš dalhsmutraukti ūki- I 
nius santykius; turima galvojo 
neparduoti jai ginkįę ir karinės I 
medžiagos pirmiaesia. .

Po tokios rezoliucijos Domi- j 
hinkonų delegacija išvyko. Jos ■ 
minEteris pareEkė, kad dabar 
Domininkonų Respublika mobi
lizuos opiniją prieš ... Ameri- 1 
kos imperializmą.

Rugpiūčio 22 konferencija 
prieina prie Kubos Amerikos ; 
klausimo. Kuba E anksto paša- j 
^ė, kad konferęndjos nutari-

Lietuvos vyčię 46 metinia
me seime rugpiūčio 21 Wor- 
cesteryje šen. Thomas J. Dodd, 
Conn. demokratas, kalbėjo apie 
išlaisvinimo politiką.

“Žodis išlaisvinimas kažkaip 
buvosukompromituotas,—kal
bėjo senatorius — nes 1952 
rinkimuose jis buvo vartojamas 
tik kaip rinkiminis šūkis. Ta
čiau jis yra geras žodis, žo
dis, kuriam nėra kito pakaita
lo. Užuot atsisakius šio žodžio, 
kaip kai kas siūlė, mes turim jį 
sugrąžinti ir duoti jam turini...

“Išlaisvinimas nereiškia, kad 
mes stosim prieš Sovietus su

ultimatumu ir pradėsim karą, turėtų būti parodytas musę niekadnesiima«dfenzyvos,yra 
jei jo netenkmsu E tikrųjų 
išlaisvinimas turi eiti iš vidaus. 
Bet tai, ką mes sakome.- ir ką 
mes-darome, palaiko ar silpni
na išlaisvinimo dvasią, o mū
sų elgesys kritiškais momentais, 
kaip tai buvo Vengrijos suki
limo metu, gali turėti lemia
mos svarbos ...

“Kaip mos galime padrąsin
ti išlaisvinimo sąjūdį? Pirmas 
žingsnis, mano nuomone —

pavergtę tautę klausimą kiek
vienoje diplomatinėje konferen
cijoje ir kiekvienoje Jungtinių 
Tautę sesijoje.

“Tegul' išlaisvinimas tampa 
pagrindiniu mūsų diplomatijos 
siekimu ... Išlaisvinimas nėra 
sapnas. Tai tik realus kelias at
gauti politinei ofenzyvai. Ir 
kaip kiekvienas mokinys žino, 
šalis, kuri puolama ginasi, bet

vo laisvę".

Šen. Dodd yra vienas iš tų 
Amerikos politikų," kurie pas-

rai.
AMERIKOS TYLA

Amerika nedaug pralaimėjo 
dėl to. kad Maskva pakalbėjo 
apie jos “agresiją” ir “imperia
lizmą”. Tokie kaltinimai jau nu
sibodę. Tikras Amerikos pra
laimėjimas yra tas, kad ji, ma
tydama, kaip teidamas jos po
litikos vykdytojas, buvo bejėgė 
ką nors padaryti. Ji tupėjo ty
lėti ar tereikšti tik tuščius už
uojautos žodžius. Šitas Ameri
kos bejėgiškumas labiau atbai
do tuos kituose kraštuose, ku-

vietinis blokas per metus duo- būdu: 
da 300 mil., Vakarai 3 biUjo-. 
nūs.

MASKVOS ŠAUKSMAS
Visi komentatoriai sutinka, 

kad ši byla buvo proga pro
pagandiniam šauksmui. Kaltin-

: tojas Rudenko, gynėjas Gryne- 
vas ir kaltinamasE Powers pri
pažino, kad U-2 skridimas į So
vietus buvo "didelis nusikalti
mas”. Kaltintojas ir gynėjas 
pripažino, kad Powers vykdė 
Amerikos “agresinę politiką”, 
grėsmingą taikai. Gynėjas pri- Tie angažuojasi už Ameriką. Ta-

įrankis ČIA rankose, ir Ameri- daugiau blaivaus nepalankumo 
kos “imperialistai” išnaudojo iš 
darbo klasės kilusį Powers, pirk
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ALBERT F. PETERS (Petrauskas)

16 pakarto- 
t kad soda-

už savo automobilio apdraudę?

niau, kad 'jie per socialistinį mentu atsisakė boikoto ir Jungt.
laikraštį ir toliau būtų galėję Tautų nusiginklavimo komisijo- 
pūsti į Maskvos dūdą. je dalyvauja.
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34* Grand Street, Brookjyn U, N-Y.gų kuopų”. Į suvažiavimą tos 
visos kuopos buvo atsiuntusios 
65 delegatus. A. Bimba skundės 
kad sunku leisti žurnalą “Švie
sa” dėl “dvasinių jėgų silpnė
jimo”. Pętrikienė diskusijose in
formavo, kad “dabar pas mus 
pradeda ateidinėti ir ‘dypukai’, 
ypatingai tie, kurie nori aplan
kyti gimtąjį kraštą. Buvo to
kių, kurie išsireiškė, kad nerei
kėtų perdaug gerų vilčių dėti 
‘ant iš Lietuvos pabėgusių ele
mentų’ ”. Svarstant kokias kny
gas išleisti, c. komitetas siūlė 
Lietuvoje dabar išleistą eksku- 
nigo Ragausko knygą “Ite, mis- 
sa ėst”. Bet nieko nenutarta,

Skaitydamas tokius Baltušio 
atsiminimus, skaitytojas turi tei
sę pagalvoti: o ar dabartinia
me režime spaustuvės darbinin
kai draugai galėtų taip surink- 

dMolui gMMriMg vardMi kurie ti knyga valandom po darbo? 
jau SUto otatpacfyos Kas jiem už tai būtų? Ar da-
neta — J. Ha* bar gali pasirodyti knyga, ku-
cevita, M' Stadtte, X Atsius, ri nepatinka režimui ir kelia 
X MaKiatatfBta^ A. BaRakis, jo nusigyvenimą? Kuo buvo at- 
K. A/fRMtaBA V- sunokėte tam Sakalo direkto

rius, dabar jau teisia amerikie
čius “agresorius”, o Izraelis dar 
net nepradėjo savo, didžiosios 
bylos naciui EjehmannuL

Izraelis tain na£ nenomeio 
tarptautinio teismo arVokieti- 
jos teisuM), kur Eicbmannas bu
vo nusikaltęs. Izraelis nori pa
daryti taip pat tam tikrą pro
pagandą — surašyti šiurpią žy- 
dų naikinimo istoriją. Eichman-

megzti ryžtas su savo draugu mannasL Bet sėkliai netikėjo ir 
Sirijoje testeigti eksporto im- jį likvidavo. Paskiau išaiškėjo, 
porib tad tai buvo\klmda: tm biieo

1950 Ričardo Clemoht ga- vienas iš nacių, bet ne Eich- 
yo &geaįttftfiK vizą ir tenįsikū- mannas.'

KLAUSOMYBES AFRIKOS KO- kole įrašyta: “Nedaug naujų jė- 
LONUOM gų i LD organizaciją atėjo”. Tu-

Prancūzija rugpįūčięboįS- da- .irstai į Lietuvą 1959 daug pa- 
vė nępriklaiisnmyhę savo buvu- sidarbavo įrodydami, kad '“nė
šiai kolonijai Kongui. Nauja mažai progreso dėl žmonių ge- 
valstybė yra 134 tūkstančių kv. rovės Lietuvoje padaryta”. Dau- 
mylių ploto ir turi 764,000 gy- ginusia pasidarbavo tai Mask- 
ventojų. Ja skiria huo pagarsė- vos propagandai Stamslovaičiai. 
jusios dabar belgiško Kongo Iš sekretoriaus Grybo prane-

‘Apie 70 kuopų gerai 
cūzija paruošė savo koloniją darbuojasi, o apie 17 yra blo- 
nepriklausomam gyvenimui.

Tai jau vienuolikta Prancū
zijos kolonija gavusi nepriklau
somybę. Paskutinė- dvyliktoji, 
Mauritanija, ją gaus lapkrity. 
Nepriklausomybes davė de 
Gaulle, grįžęs į valdžią. Jis da
vė pasirinkti — susijungti vi
sai su Prancūzija, imti autono
miją, ar visai atsiskirti. Atsi
skyrė visiškai be jokių ryšių 
su Prancūzija tik Guinea. Ki
tos pasirinko nepriklausomybę, 
tačiau sąjungoj su Prancūzija. 
Septynios jų sąjungos sutartį 
pasirašė, kitos 4 pasirašys, kai 
bus priimtos į Jungtines Tau-

gąs. Policija paaiškino, kad tai 
“protiniai palūžusių” asmenų 
darbas, bet. laikraščio redakci
ja aiškina, kad tai “metodas” 
— teroras prieš turizmą. Ir laik-

se”. Revoliucinės kovos istori- tojas tai atleis.
jai skirti romanai A. Gudaičio- Pasako Baltušis ir apie savo 
Guzevičiaus “Kalvio Ignoto tei- kūrybos pradžią. Jis esą jau 
sybė” ir “Broliai”. “Buržuazines 19dO pradSojc tarėjo patašęs 
negeroves” demaskuoja A. Vie- veOudą. PMūtt vienam kitam 
nuolio “Puodžiurkiemis”, I. Si- lešdėjg, tie šakį, kad per aštru, 
monaitytės “Pikčiurnienė”, J. Tada jo draRgri spaustuvės dar- 
Paukštelio “Jaunystė”, A. Gri- basiokai autasi patys surinkti 
ciaus “Išvakarėse”. Daugiausia ir patys ifieML Kai jau knyga 
dėmesio ir vietos skirta dabar- buvo surinkta, Cvirka, Boruta, 
tiniam gyvenimui — J. Dovy- Gira, Korsakas patarė, kad ją 
driČio. romanas. “Didttli įvykiai būtinai reikia išleisti žinomam 
NsujsmjMtjje”, J. Avfflaus leidėjui. Cvirka tada nuėjo 
apynrika “Prilktam”, R Mažę- pas Sakalo direktorių, ir tas iš-

Lietuvą. Komunistuojantis re- Kokius rašytojus labiausiai kalais. Originalinių veikalų pri- 
daktorius, net ir taip teisingai vertina Lietuvoje dabar patys trūksta teatram 
sakydamas, vis tiek tebegalvo- rašytojai, matyti iš Juozo Bal- z Smerkia kai kurių rašytojų 
ja: jei akmuo įvažiuoja į mano tušio pareiškimų “Sovetskaja norą rodytis originaliu ir pa
augą, tai jau yra teroras; jei Litva”. versti veikalą gudragalviavimu,
tankas įvažiuoja į svetimą kraš- - Tolimoji praeitis- — sako mįslėm, o tikrasis menas esąs 
tą ir traiškina žmones — tai Baltušis atvaizduota tokiame visada paprastas. Kitas trūku- 
jau yra išlaisvinimas. puikiame kūrinyje kaip J. Gru- mas — tai tad keno įskaita

Kita išvada, kurią laikraštis j© tragedija “Herkus Mantas”, mintis, kad tema tari būti di- 
artimesnė praeitis V. Mykolai- dėlė, plati, kad romanas gali 

j /Z čio Putino romane “Sukilėliuo būti ir nuobodokas — skaity-

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

Perkant didesniais kiekiais pristatoma i namus nemokamai
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poros 
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gab—3 jardai 

gab.—20 jardų ,
Friedmanui reikėjo imtis to

liau sekimo. Jo agentas susipa
žino su ISchmanno žmona, su- 

, sįdrau^gAvp,^gėro pas ją kavą.
Tik nieko nepatyrė apie Eich- 
manną. Ir žmona ir vaikai kal
bėjo, kad jis žuvęs. Nepasisekė 
surasti agentui Eichmannienės 
namuose nė fotografijos. Tik 
iš nervingumo, kuris buvo jaus
ti Eichmannienės žodžiuose, kai 
kalbėjo apie savo vyrą, agentas 
darė išvadą: ji tikriausiai ži
no, kad vyras gyvas. Eichman- 
nienė nusiskundė negalinti ap
sidirbti. Agentas buvo toks pa
slaugus, kad surado jai tarnai
tę. Toji tarnaitė pranešinėjo uo
liai visus namuose nugirstus

gab.—7 jardai 
gab.
poros

H 0 L Y IIH T

nas yra tam gera proga. Iz- 
* raells iš tolo pasekė ir Sovie- 
; tais — grobimo būdu pristaty- 
- ti nusikaltėlį į teismą. Už tai 

nesusilaukė Saugumo Tarybos 
pagyrimo. Tačiau Izraelio par
lamentas svarsto leidimą, kad 
Eichmanną galėtų ginti advo- 

.. katas vokietis.
Izraelio teismas dar neprasi

dėjo. Tačiau per tą laiką išaiš
kėjo kelias, kaip Eichmannas 
pateko į Izraelio rankas.
NUO BELAISVIŲ STOVYKLOS 
IKI ARGENTINOS ,

Adolfas Eichmannas su ki
tais pakliuvo į belaisvių stovyk
lą amerikiečių zonoje. Du kar
tu jis buvo sodinamas į auto- 

> busą ir vežamas į Ansbachą, 
kur CIC (kontržvalgybos įstai
gos) pareigūnai, apklausinėjo. 
Tačiau jiem Eichmannas nieku 
neatrodė įtartinas. Jis gyveno 
svetima pavarde ir savo gyveni
mo istoriją pasakojo tokią pa
prastą, kad nebuvo pagrindo ja 
netikėti.

1946 metų pradžioje Eich- 
mannui pranešė, kad jis laukia-

BAŽNYTINIŲ ŽVAKIŲ DIRBTUVĖ

RELIGIOUS CANDLES OEV8KY DESCRIPT1ON

SAV. B. KUČINSKAS

žaros rezoliucija “pasidarbuoti 
su T. Lietuva kultūrinių ryšių 
reikale”. Pinigų surinkta 757 
dol. z

Daugiau traukti dypufcus
Vilnis rugpiūčio 11 pranešė, 

kad jos raštinės durys ir sie
nos po nakties buvo apteptos 
užrašais* “KUL Cofmtasaists”, o

padarė iš to akmens:
: “Padidinti pastangas įtrauk
ei į kultūrinį su Lietuva bend
radarbiavimą daugiau vėlesniu 
laiku emigravusių iš Lietuvos, 
paprastai vadinamų “dipukais”. 
Tai jau pasakyta dėmesiui tų 
Chicagos žurnalistų sąjungos su 
rengtų diskusijų dalyvių, kurie 
tokias pat išvadas priėjo.

Ląisuū^

r LŽtų___ : *W0
2. Tm pats, kdp siuntinys Nr. 1 Prie to pridedama: vokiškos 

gamybos skustuvas, plaukams kirpti mašinšH ir stiklui.
pisnti rtttukas su tikra diamantu —................    $50.90

KOKIAIS RŪPESČIAIS GYVENA KOMUNISTUOJANTIEJI
VHnis rugpjūčio 6 paskelbė 

Literatūros Draugijos suvažiavi
mo protokolą. Iš jo matyti, ko- ir palikta komitetui. Priimta Mi- 
kiais rūpesčiais gyvena tie ko
munistinio ir Lietuvos okupaci
nio režimo šalininkai lietuviai, 
susispietę drau^joje.

Suvažiavimas buvo liepos 3. 
Atidarė draugijos pirm. K. Pet- 
rikienė. Iš jos pranešimo proto-

ba moteriškapi .
Pusvttnonta medžiagos i 
ba moteriškiems kostiumams .... ........... 5
Visi reikiami priedai, kaip paminėta 
siuntinyje Nr. 1 ♦
Vyriškas, arta moteriškas megstinis .... 1

R kingais už žydų naikinimą. Iz- 
raelyje veikė žydų pogrindinė 

_ sekimo organizacija Haganah.
,t • - ' ' Jos europinio skyriaus virši-

__ - - rinkas 1945 vieną dieną pasi-
R kvietė tos organizacijos agentą

R surask Eichmanną. Tai nebuvo
& lengva padaryti. Friedmanas

niekad Eichmanno nebuvo ma- 
~ ■ tęs — nei gyvo nei fotografi-

R joj. Bet jis darbo, tal-

2ydų sekliai išvertė visus ar- 
__I ' chyvus. Iš jų surado, kad Eich- 

VERONIKA Liebel Eichman- ADOLFAS EICHMANNAS uni-.-. gaunas buvo VedęŠ IT tUF^O 
nieoė___________________________ formoje 1987. ? / 3 vaikus; kad jis turėjo gyven-

Friedmano agentai negalėjo pa
tirti. i . ' ■. ..

Pasuko Friedmano agentas 
kitu keliu — patyrė apie bu
vusias Eichmanno simpatijas ir 
kreipėsi į vieną iš jų kaip di
delis Eichmanno draugas. Iš još 
girdėjo ne tik gerus žodžus 
apie Adolfą, bet gavo ir jo fo
tografiją. Fotografija buvo mul
tiplikuota ir jos šimtai išsiun
tinėti agentam į visus kraštus.

Tuo tarpu Eichmanno žmo
na pasirūpino sudaryti metrikus 
apie savo vyro mirtį. Trys mo
terys paliudijo mačiusios, kaip 
jos vyrą nužudė čekoslovakų 

w patromatEichman- 
.redakto’ nienė nustojo vadinusis vyro pa 

♦ -a. •’ varde ir grįžo prie savo mer-tarnu pnduna, kad H ‘Išėdė . MeMtai ta.
“ .PTT’ taVęS rtj° P’toy’i visokiom kai- 

kobil«U”. Anksaaulmvopasa- tom a^e 
rastis pasmerkia terorą: “Šie- liūtas Repečka — vis dėl “per 
kima$ teroro priemonėm pra- didelio kairumo”, “dėl atsisaky- 
vesti savo politiką juk ryškiau
sia rodo, kad tie žmonės yra 
aršiausi laisvės ir demokratijos 
priešai”.

Klaidinga čia būtų išvada, 
kad akmuo būtų išmokęs komu
nistuojantį redaktorių sakyti 
apie terorą tokius teisingus žo
džius, kuriuos jie turėtų pakar
toti ir J. Paleckiui, nuvykęs į 
Lietuvą. Komunistuojantis re
daktorius, net ir taip teisingai 
sakydamas, vis tiek tebegalvo
ja: jei akmuo įvažiuoja į mano 
langą, tai jau yra teroras; jei

tino šUko medžiagos suknti&ms. viso 12 jardų.... ----------- $79.90
5. Tas pats, kaip siuntinys Nr. 4 Prie to pridedama . vokiškos ,

gamybos skustuvas, plaukams kirpti mašin£K ir sriklui
plauti rėžtukas su tikru diamantu..... ....................................... $89.90

6. Medžiagos paltams 100% vilnos ....
Medžiagos kostiumams 100% vilnos
Megstiniai vilnoniai .... ......................
Šilti apatiniai baltiniai .........
Vilnonės anklodės ......™....................
Paklodės r............ ....................... ...........
Kojinės vilnonės ..... .......... ...... ............
Pirštinės vilnonės........ ......................... _

Į aukščiau paminėtas kainas Įeina visos išlaidos, taip kad adre
satui nieko nereikės mokėti. Visi siuntiniai yra apdrausti ir jų pri
statymas garantuotas. Prie šių standartinių siuntinių jūs galite pa
pildomai pridėti kų tik jūs pageidaujate ir už tai raflišs papUdomai 
mokėti tik muitą.. x

Papildomų informacijų, o taip pat ms(įtaigų pavykėMų rettabi, 
prašome rašyti lietuviškai ir Jūs gausite tuojau mflsų ataakymų,

GENERAL PARCEL & TRAVEL CO, INC. —
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mai, pulti kitus ir rizikuoti net 
karu. Diktatorių siekiamas gė
ris yra pergalė, apmokama vai-

•V. PETRO IR POVILO bažnyčia Antakalnyje, Vilniuje. Joje vyksta 
pamaldos.

pjrifaMfeiiri, kalha TĮKiŠhli Vfe gudiškai; 
nors kai kurie apibtatinimaike- 
lia abejonių, palyginus su ki
tų Vilniaus lankytojų liudiji
mais. Atkreipiame į tai dėmesį 
pabaigoje. Antraštėlės sudėtos 
redakcijos. '

Lenkai nesigaili
Pasilikusieji Vilniuje lenkai 

apskritai-nesigaili, kad nepasi
naudojo repatriacija. Apie lęo- 
kį tautinį persekiojimą nėra kal
bos. Politiškai jie yra susitai
kę su realybe, bent niekas dėl 
toneturi kokio nemalonumo. 
Senesnieji daugiausia gyvena 
iš emeritūros (pensijos); ji daug 
didesnė negu Lenkijoje. Pavz., 
muzikos mokytoja gauna pensi
jos 1,000 rublių mėnesiui; len
kiškais zlotais tai sudaro 2,000 
zlotų. Tokia pensija Lenkijoje 
yrą išimtis.

Vilniuje nėra ir tokio butų 
trūkumo, kaip Lenkijoje, nors 
teoretiškai yra ten kažkokie bu
tų suvaržymai. Atsižvelgiama į 
mažus 3-4 butą šeimininkus? 

r Antai, Rasų rajone, mažai krei
piama dėmesio į butų kvadra- 
tūrą. Butai taip pat geriau ir 
moderniau įrengti negu Lenki
joje.

kai ir gudiškai- Pirmenybė ei- Sekmadienis Vilniuje nešven- 
na tokia eile, kaip surašyta, čiamas. Bažnyčioje pamaldos ir 

pamokslai būna, bet krautuvėse 
ir įstaigose žmonės dirba kaip 
paprastą dieną. Laisva diena 
yra pirmadienis. S ’ . , 

Nors vokiečiai daug žydų iš
žudė, bet Vilniuje ir dabar žy- 
dų yra nemaža bent taip at
rodo apsižvalgant. Valstybinėse 
krautuvėse tarnautojų daugu
ma yra žydai . . . .

Diktatūra kokia ji bebūtų, 
visada yra viehingesnė ir ryž
tingesnė. Ji remiasi viena par-

tai dėl to, kad lengviau susi
prastų su tais, kurie lenkiškai 
nemoka. Tačiau lenkiškai gali- 
ma susikalbėti beveik visur. 
Praeičiai priklauso laikai, ka-. 
da lenkiškai prašnekus į lietu
vi valdininką buvo jaučiama ne
maloni reakcija, šiandien lie
tuvis, į kurį kreipiamasi lenkiš
kai įstaigoje, gatvėje ar resto
rane, stengiasi ta kalba ir at
sakyti; jeigu lenkiškai nemoka, 
išskečia rankas apgailestavimui 
ir nusišypso. Jamfoji lenkų kar
ta gerai kalba lietuviškai ir ru
siškai, tačiau ir lenkų kalbos 
mokėjimas nėra išnykęs. ' “

Artistam — gyvenimas ę
Vilniuje klesti vaidybinis me

nas, tik lenkiškų pastatymų ne
daug. Dėl to artistai, kurie at
vyksta iš Lenkijos, sutinkami 
su entuziazmu, o bilietai tuo
jau išparduodami, kaip tik spek
takliai paskelbiami.”

Arkliai trepeno lėčiau ir lėčiau, nes, kelias va
landas be atvangos eidami, pavargo, ir takas įvedė 
juos į labai seną, glūdžią girią. Pats takas čia gal ir 
nesusiaurėjo, bet nuolat buvo užgriautas papuvusių 
medžių, kuriuos reikėjo peršokti ar aplenkti. Išsiskė
tusios medžių ir krūmų šakos braižė žmonių veidus 
ir arklių galvas bei šonus. Takas kartais lyg ir išsi
šakodavo, kartais prapuldavo visiškai. Reikėjo susto
jus gerai apsvarstyti, pasitarti, kuriuo iš pratreplen- 
tų takų pasukus, kad atradus tikrojo tęsinį. Kartais 
susigūžus, net nuo arklio nulipus, reikėjo lįsti pro 
krūmus ir jieškoti, kur tasai siauras, pramintas į jų 
namus vedąs, kelelis, vėl aiškiau pasirodys. Iki šiol 
ašuojiečiams sekėsi Vydas manė, kad tik jo dėka. 
Nuotaika, žinoma, nebuvo tokia, kaip į tenai jojant. 
Giedkantas nežymiai dūsavo. Jis buvo pervargęs ir 
liūdnų minčių apniktas. Jis godžiai dairėsi aplinkui 
ir galvojo: “Koksai gražus pasaulis! Ir man reikės ne
trukus iš jo pasitrauktiKlausigaila, atrodė, Iraž- 
ką sunkaus mąstė. Jo kaktoje buvo dvi gilios statme
nos raukšlės, akys įsmeigtos tarpais į šakas, virš gal
vų susipynusias, tarpais į žirgo karčius, bet, ištikro, 
žvilgsnis atgręžtas j patį save. Didžiavyžis kažinką sau 
vienas murinėjo ir dažnai purtindavo galvą. Rimgau
das protarpiais nugirsdavo kokį jo garsiau pasakytą 
žodelį:

— Taip nebus ... žygio greitai dar nebus ... 
Vis ruošias!

Montvilas dažnai sugniauždavo kumštį, pakraty- 
davo, lyg kam grąsindamas. Čia nusišypsodavo, kryp- 
teldavo petim, čia vėl suraukdavo antakius ir iškreip
davo lūpas. Atrodė, jis be paliovos mintyse su kažkuo 
ginčijosi ir barėsi.

Sekmadienis nešvenčiamas
Katedroje yra kažkoks murė

jus. šv. Jono bažnyčia prie uni
versiteto uždaryta. Jėzuitų bu
vę pastatai užimti muzikos mo
kyklos. Uždaryta šv. Igno buv. 
Įgulos bažnyčia ir šv. Dvasios. 
Atviros yra šv. Petro ir Povi
lo, Domininkonų ir šv. Onos. 
Pamokslai sakomi lietuviškai ir 
lenkiškai. Tikinčiųjų bažnyčiose 
daug, bet- daugiausia senesni 
žmonės? Fr kaimiečiai. Vaikų ir 
jaunimo maža. Aušros Vartuo
se kąrtais galima pamatyti mo
kinių ekskursijas su kepurėmis 
ir jų mokytoją.

Vydas nusispjovė: .
— Reikėjo kitą vadovą rinktis! Ar negerai nujo- 
jom? Čia Rimgaudas mane ir sumaišė!

— Na, na! Pyktis ar nepradėsim? nusijuokė 
Klausigaila. — Niekas čia nekaltas. Užėjo naktis ir 
tiek. Arkliai pavargę, iš lėto jojom. Arti miškinį, ma
tyt, dar prieky.

Liežuviai dar daug plaksis vi
daus politikoje, kol praeis rin
kimai. Plaksis apie kandidatus, 
apie partijas ir apie jų pro
gramas. Kaitri politika reikalau
ja, kad jie plaktųsi tiktai apie 
programas ir bolševikinės dik
tatūros iššūkį demokratijai. As
menys turėtų būti kuo mažiau 
liečiami, nes vienam teks atsi
stoti didelės kovos priekyje.

Kas atsistos? Visaip galima 
spėlioti, bet laiko reikalavimai 
daro savo. O šiandien reikalau
jama, kad asmuo būtų tvirtas 
savo principuose ir griežtas nu
sistatyme baigti su bolševikinės 

tija ir vienu asmeniu. Dėl to diktatūros provokacijom ir ver- 
daug lengviau daryti sprendi- gija

Reikalavimai dideli — tiesiog 
žmogiškas jėgas prašoksta. Bet 
iš politikos vadų ir laukiama, 
kad jie atsistotų aukščiau eili
nių žmonių ir žiūrėtų toliau, 
negu paprastos akys mato. Jiem 
reikia tvirto nusistatymo siek
ti bendros gerovės, nepaisant 
atskirų asmenų ir partijų inte
resų. Bendras gėris tliri pirme
nybę prieš asmeninį ar grupinį.

Tokiu bendru gėriu šiandien 
nėra tiktai vieno kurio krašto 
gerovė ir saugumas, bet viso 
pasaulio išlaisvinimas iš bolševi
kinės slogos. Nebus niekur lai
mės, kol nebus nusikratyta mū
sų laikų didžiausios nelaimės. 
Jai nugalėti reikia didesnio de
mokratinių kraštų ryžtumo ir

Rimgaudas beveik visą kelionę pūtė savo dūdelę. 
Vyrai taip apsiprato su jos garsais, kad nė nekreipė 
dėmesio. Liūdni Rimgaudo trililiavimai dažnai susilie
davo su paukščių ulbavimu.

Bet, nežiūrint nuovargio, nei prislėgtų nuotaikų, 
vyrai nesustojo, nepaleido arklių ganytis, ir patys ne- 
atsidribo ant minkštų samanų poilsiui. Žingsnis po 
žingsnio skverbėsi tolyn ir tolyn. Jų buvo jau patirta, 
kad reikia joti visą šią dieną, iki pat sutemų, tada 
turėtų truputį dešiniau pasigirsti šunų lojimai, tenai 
gautų nakvynę. O jeigu iki vakaro prajotų sodybas, 
tada galėtų pernakvoti ir miške, pasimainydami po 
vieną budėjimui ir užkąsdami maisto likučiais iš ke
lionės maišelio. Kitą dieną anksti kelionėn pasilei
dus, iki vakaro turėtų prijoti Ašuojoš šilą ir, Žibilų 
pelkes aplenkę, išsimuštų kaip tik į šetokšnio pakran
tes. O namo parsirasti buvo labai laikas. Kol po ke
lionės išsimiegosi, įspūdžius papasakosi, jau reikia vi
somis keturiomis skubėti į pievą šienautų. Taigi, ark
liai trepeno ir trepeno su linguojančiais iš nuovargio 
ant jų nugarų vyrais. Atrodė, paukščiai lyg ir tilo, 
o gal senoje, aptrūnijusių medžių pilnoje, girioje, bu
vo jų mažiau, negu jaunuose, lieknuose, kvepiančiuo- 

-se lipniu lapų ir jaunų šakų žalumu. Čia tikrai ne- 
nuvargstamai kalė į senus stuobrius snapu genys, 
kvepėjo sakais apvarvėję spuoguoti pušų liemenys ir 
retesniuose plotuose, kur buvo žydinčių krūmų ir žo
lių, dūzgė dreves aplipusios ir šen bei ten lekuojančios 
bitės. .

Giedkantas jau ėmė knapinėti galva. Snūduria
vo. Didžiavyžio arklys pradėjo Stabčioti. Rimgaudo dū
delė nutilo, ir giria darėsi dar gūdesnė. Klausigaila, 
pastebėjęs rikį snaudžiantį, šūktelėjo:

— Ei, Vydai! Sustokim poilsiui!
Vydas apgręžė arklį. Visi .‘keliauninkai susigrūdo 

į vieną vietą.
— Matai, kad pailsę žmonės ir gyvuliai! — tęsė 

Klausigaila.
— Ar nebaigsim iki sodybų? — užsiminė Vydas.

. — Žinoma, baigsim! — greitai atsiliepė Giedkan
tas. Jis išsitiesė ir stengėsi atrodyti žvalus. — Temsta. 
Turėtų būti nebetoli. *

— Kur čia temsta! Giria tanki, tai ir viskas, — 
nusižiovavo Mahtvilas.

— Štai ir bitės tebedūzgia,. — pridėjo Didžiavy
žis. — Dar ne vakaras.

Lenkijos artistų spektakliai 
mėgiami ne tik lenkų. Visi vil
niečiai juose ieško ko nors nau
jo, nes Lenkijos menui labiau 
leidžiama būti vakarietiškam. 
Lietuvoje tos laisvės nėra. Pa
siilgsta bent nedidelio laisvės 
dvelktelėjimo.

drungną vandenų, paskui susimerkė veidus, kaklus, ki
tas jr galvą apsiliejo. Pasidarė vėsu, gaivu. Snaudu
lys nukrito nuo blakstienų. Sąnariai išsitiesino, bet, 
vistiek, traukte traukė sudribti sausoje paupės žolėje. 
Vydas pirmutinis užšoko ant arklio. Jojo prieš van
denį, paupe, paskui vėl skverbėsi pirmyn per krū
mus, čia lyg retesnius ir minkštesnius. Giria pasikeitė 
į jauną mišką, vietomis net praskintą. Protarpiais 
sublizgėdavo nupjautų medžių kalnai, žmonės turėjo 
būti netoli. Rimgaudas mojo ranka. Jis buvo radęs 
nežymų taką, retumą, tinkančią be vargo joti pirmyn. 
Bet Vydas griežtai pamojo ranka į savo pusę ir šūk
telėjo:

— Sodybos į šitą pusę?
Ir nemažu kampu jis pasisuko kairiau. Rimgau

das nebesipriešindamas nusekė paskui. Vėl prasidėjo 
vargingas laužimasis per krūmus, apėjimas tankiai 
suaugusių medžių pulkų arba pusiau nuvirtusių storu
lių ąžuolų, kurių negalėjai peršokti, nei pro jų apa
čią pralįsti. Klausigaila atsigręžė į Giedkantą, kuris 
iš nuovargio sverdėjo į šonus. Jo veidu bėgo srovelė 
kraujo; matyt, šaka buvo giliai užkabinusi. Klausigaila 
iškėlė ranką, kad užpakaliniai sustotų, ir garsiai rik
telėjo:

— Užteks, Vydai! Ei, Vydai! Palauk!
šis staptelėjo ir atsigręžė.
— Daugiau aš nejoju nė žingsnio. Ar nematai, 

kad visiškai tamsu? Ana kur, žiūrėk pro šitos eglės 
viršūnę: žvaigždė užsižiebė. Paklydom. Jokių sodybų 
neprijosim. — Klausigailos balse buvo pyktis.

Vydas tylėjo. x
— Naktis. Gal čia sustokim? šešiese nepražūsim, 

— dusliai kalbėjo Giedkantas.
— Na, ir išvedei ta! — priekaištavo Mantvilas. 

Man regis, Rimgaudas teisingą kryptį rodė!
— Nagi tikrai! pritarė ir Didžiavyris. — Tenai 

buvo skynimai prasidėję. O čia ir vėl grįžom į gi-

— Bet kas mums neleidžia sustoti, kad ir ne 
vakare? — pasakė Rimgaudas, žvilgterėjęs į išblyšku
sį rikio veidą. — Gyvuliai irgi reikalingi poilsio.

— Jei pavargai, ilsėkis! — atšovė jam Vydas.
—Jis ne apie save kalba, apie visus, •— atrėmė 

Didžiavyžis.
— Ar tikrai norite ilsėtis? — švelnesniu balsu 

paklausė Vydas. -
— Jokim. Gal į sodybą pateksim. Suk dešiniau, 

Vydai, — mojavo ranka į reikiamą kryptį Mantvilas.
— Gal žmonės jau šieno pasipjovę turi? Tai būtų 
saldu užmigti ant kupečio!

— žinoma, kad jokim į sodybas, — pareiškė ir 
Didžiavyris. Mano arklys klūpčioja. Reiktų gal prie 
kalvės sustoti. . •

—Jokim, bičiuliai! — prašyte prašė Giedkantas.
— Dar kiek pakentėkim! Tada ir poilsis bus malo
nesnis.

Klausigaila, nieko nebesakęs, pasuko savo arklį į 
priekį., Vydas šokterėjo gerą šuolį. Grįžtelėjęs jis dar 
pridėjo:

— Dar nesigirdi šunų, bet jau turėtų būti netoli 
Artimiškių trobos. Kad ir nepataikytume į pačią pilį, 
nakvynę gausim pas betką. Jų vyrai pirmiau mūsų išjo
jo, gal jau bus grįžę.

Linktelėjo galvos. Dešinės truktelėjo apinasrius. 
Arkliai išsirikiavo į laužtą eilę. Vydas lindo į krū
mus, ragotine skirdamas šakas, jieškodamas šiek tiek 
pralandžiotų ir pratryptų vietų. Pagaliau, eilutė pakri
ko. Rimgaudas nujojo šalia Vydo, skindamasis, traš
kindamas mažai lapuotas krūmus su prikritusiomis 
sausšakėmis. Vietomis jis nulipdavo nuo artelio, pei
liu pragenėdavę tankesnę vietą, perlįsdavo. Rimgau
dą ėmė sekti kiti vyrai. Vydas užkaito. Su įnirtimu 
brovėsi ir jis per tankmę, toje vietoje dar pakenčia
mą, dar įmanomą įžengti, ir mojo ranka Giedkantui, 
Klausigailai, kad sektų jį. Taip skynėsi pirmyn du 
jauni vyrai, iki kraujd apsidrąskę rankas ir veidus. 
Arkliai prunkštė, žvengė, nenorėdami žengti pro dy
gų krūmą ar šokti pro nuvirtusį skersai kelią me
dį. Taip kankinosi keliautojai gerą galą. Vydas šnai
ravo į dabar paęrvėjusį Rimgaudą, vikriai puolantį į 
vieną, į kitą retesnį krūmą, bemėginant prasiskverbti. 
Prijojo kažinkokį upelį. Puolė godžiai gerti arkliai. 
Palinko ir vyrų liemenys; delnais braukė prieš srovę, 
čiurkšlė net putojo pro pirštas. Iš delnų sriūbčiojo

tuvių -atžvilgiu. Bet ir., lietuviai 
ir lenkai yra dabar- po -rusiš? 
ku priespaudos padu.
Autoriaus palyginimas Vilniaus 
gyvenimo su Lenkijos nėra vi
sai tikras. Nepabrėžia Lenki
joje didesnės laisvės. Pensijų 
pavyzdžius ima tik “muzikos 
mokytoją”, gal kokią operos bu
vusią solistę. Yra žinoma, kad 
bolševikai artistus proteguoja, 
šiaip jau ir uždarbiai ir. pensi
jos Lietuvoje yra kuklūs.

Vilniaus švaros ir tvarkos iš
kėlimas yra liudijimas, kad bol
ševikai parengė Vilnių sveti
miem rodyti. Tačiau autorius, 
matyti, tik paviršutiniškai jį ma
tė. Jis net nepasidomėjo, koks 
muzėjus yra Vilniaus katedro
je. Suminėtos bažnyčios tik

pergalės žadama “visuotinė ge
rovė”. Ji tari būti akstinu pa
kelti kentėjimus.

Demokratija iš pat pradžių 
rūpinasi valdomųjų gerove ir 
atsižvelgia į daugumos valią. 
Bet užtat jai daug sunkiau pa
siekti greito ir vieningo spren
dimo. Demokratija linkusi po
litikuoti — ieškoti priemonių 
sugyventi, kol ateina toks de
gamas konfliktas, kad kitos iš
eities nebūna. Bet kartais bū
nąjau vėlu.

Diktatūra namie sukuria ka
pinių tylą, kad užsienyje galė
tų rėkti visa gerkle. Demokra
tija namie šūkauja visais lie
žuviais, o užsienyje pasirodo 
tartum būtų be liežuvio. Gi mū
sų laikais didelės reikšmės turi 
ne vien atominis ginklas, bet 
ir propagandinis liežuvis.

Politika dabar įkaitusi, nes 
karas šaltas. Užsieninė politi
ka staiga įkaito, Afrikoje dėl 
negrų laisvės. Naminė politika domųjų kančiom. Tik po tos 
vis labiau kaista Amerikoje dėl 
prezidento rinkimų.

Nedaug beliko laiko ligi tų 
rinkimų, bet bus dąr daug kait
rių kalbų ką rinkti. Su tom kal
bom apie kandidatų tinkamumą 
į prezidentus pinasi ir klausi
mas: kuris iš jų galėtų geriau 
atvėsinti tarptautinę kaitrią pa
dėtį, kad neįsiliepsnotų visas 
pasaulis? Ir dar daugiau: kuris 
iš jų įstengtų taip atšaldyti So
vietų Rusijos palaikomą karštį, 
kąjį grįžtų ^teisingumas/ ramybė 
ir laisvė į tautų gyvenimą?

Vilnius — švarus miestas ..
“Vilnius, palygiiųis su prieš

kariniais laikais, daro ryškų šių 
laikų miesto vaizdą. Krinta į 
akį gatvių švarumas ir pastatų 
tvarkingumas. Beveik visi yra 
athaujinti. Nemalonią išimtį su
daro universiteto rūmai. Susi
siekimas — labai geras, daug 
autobusų, trole:ių, taksiu.Be- 
veik visiškai pradingo prieškari
niai vežikai; arklių mieste kaip 
ir-nėra. ■,

Krautuvės gausiai aprūpintos 
maisto produktais, rūbais, kito
mis prekėmis. Ypač išsiskiria 
pieninės ir mėsinės. Jos yra 
perėmusios tradicijas garsių lie
tuviškų kooperatyvinių bendro
vių “Maisto” ir “Pienocentro”. 
Galima taip pat nesunkiai gau
ti sidabro ir aukso dirbinių. 
Kainos, apskritai, mažesnės ne
gu Lenkijoje*, lyginant uždarbių 
ir rublių bei zlotų vertę.

Lenkę kalba
Gatvėse išgirsi kalbant rusiš

kai, lietuviškai, lenkiškai, žydiš-

Kiek tiesos?
Šis pranešimas iškelia 

kus Vilniuje. Yra žinoma, 
rusų tauta sąmoningai 
mia kitas tautybes prieš lietu
vius. Yra būdingas pastebėji
mas, kad “lenkai neturi kokių 
nemalonumų iš valdžios”. Netu
ri nemalonumų ir iš lietuvių, 
bet to neturėjo nė anksčiau. Au
torius perdeda sakydamas, kad 
lietuviai valdininkai seniau ne
maloniai reaguodavo užkalbinti 
lenkiškai Gal ir pasitaikydavo1’ miesto centre, taip pat rodo, 
vienas kitas išsišokėlis, o šiaip kad tik dalį miesto tematė, 
jau lietuviai lenkiškai daugiau 
kalbėdavo negu reikėjo. Visai 
kitaip lenkai elgėsi lietuvių kal
bos atžvilgiu, kai Vilnius buvo 
jų okupuotas. Ir dabar lenkai 
daugiau kalba rusiškai negu lie
tuviškai; tik jaunimas jau nesi- 
reiškia “nematoma reakcija” tie
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MAKiLUtfUKGE, kryžiuočiu sostinėje Prūsijoje, prieš karą stovėjo 
paminklas su jrašu: “Kraštas palieka vokiškas”. (

Malonu gauti laiš
kelį iš savo gimtinės. Nepa
prastai norėčiau atvažiuoti pas 
jus, pavaikščioti tom vietom, 
kur kadaise mama nešiojo ir 
pati ropojau. Kai rašau laišką, 
akis visuomet drėkina ašaros, 
kad jau niekad neteks pabūti 
savo gimtinėje ...

Sakau sudiev, brangieji! O, 
jei būtų galima, atsiųsčiau jum 
Lietuvos laukų dobilėlių kvapą, 
varpų šiugždėjimą ir Baltijos 
alsavimą, jei galėčiau...”

sakė dėl poWų (rantiųjų •' 
reštavimo V išradimo į Korsi
ką. Šį Pranešėjos elgesį jis lai
ko heprasaiiftu.

A. Ltotovi liepos mėn r-t- 
vyko į Paryžių ir eis J ’ ■ ■

o t 3 
ruska,

sena lietuvių ir kryžiuočių ko- dšisotos 
yp. Nutraukė vašiau Suretėję t Vakaru 
Darbininko numeriai, o padaž
nėję pranešimai, - kur' ir kaip

Televizijos, HI-FI bei vokišką aparatą taisymas atliekamas RCA 
kvalifikuoto techniko

laimėm ir vargais su artimai
siais, nors mus skiria ir plati

kad Vytaafe 
Žmonėm ke& 
jis su tuo nesi 
ir aukšta&ai,

Paryžiaus lietuviai liepos 3 
St. Claude miške &vo
gegužinę. >

IrmiHk Kvedas# Amerikoj 
gimęs Keturis, St Sulpto© kuni
gų seminarijoje studijuoja teo
logiją, jau gavo subdUkeno 
šventimus.

Audry* Sritis teologiją stu
dijuoja Redoje ir vasalą Pra
leido Voktotjjeje, kur dirbo lie
tuvių vadui stovykloje. Tat? 
pat dalyvavo Eucharistiniame

ir granai pi- 
vieni kitiem 
te, tolimai k
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Vytau-

ir ano 
atvyks.!

a vaite ri
ji. T> > 
rilygira.

,;ut į Ž 
iiačirs ar ja Aukštiems via ; 
k. i nereikalingi. Ar ieškos'k ; 
manęs už 100 mylių, kai jai i 
pavogs kas arklį ir reikės v - 
tis vagis, pabėgęs už Nevetn .

Atvykęsvkrjžiuoerų ~ -m A 
nys Vytautui priekaištavo, ka i

•. Vasaropmai dabar jau rita
si į- pabaigą. Galime vėl grįž
ti praeitin, kurią, manau, dar 
geriau suprasime, jei dar jau
čiame savo kūne, saulės įdegi
mą. Mat, ang lemtingą liepos 
15, prieš 550 metų,t saulė taip 
svilino, kad lietuviai' ir kryžiuo
čiai prakaituodami rikiavosi di
džiam susirėmimui. Kaip prie 
tos kovos priėjo?

Vytautas buvo Lietuvą isval- 
dęs savarankiškai jau 17 metų. 
Per tą laiką įsistiprino rytuo
se, rusiškose žemese, susitvar
kė su totoriais. Dabar jam pai- 

.syti kryžiuočių ir užrašinėti že
maičius “dėl šventos ramybės” 
nebuvo prasmės. “Koegzisten
cijos” dienos baigėsi dar ir dėl 
to, kad Marienburge, kryžiuo
čių sostinėje Prūsijoje, pasi
keitė vadovybė. Magistru 1407 
buvo išrinktas Ulrichas v. Jun- 
gingenas — tas. pats, kuris., žu
vo Žalgirio mūšyje, Ir kurio 
vardas buvo ilgai išrašytas mū
šio lauke pastatyam paminkli
niam akmeny. Galima sakyti, 
jis ir pats buvo “akmeninis 
žmogus” —- labai karingai nu
siteikęs, jmešingai savo bro
liui Konradui, šis buvo “taikos 
ir koegzistencijos” magistras. 
Sakoma, mirdamas pataręs jo 
brolio, už jį jaunesnio, magis
tru neriniti. Nebūsią išveng- 

, ta su Lietuva karo.
Vytautas tuo metu (1408 - 

1409) sėkmingai baigė karo žy
gius Rytuosė. Nuvykęs iki pat 
Maskvos, jis prispyrė didįjį jos 
kunigaikštį, savo žentą (duk
ters Sofijos vyrą Vosylių) pa
sižadėti nepulti Uętųvos. Taip 
pat Vytautui pakluso arti Mask
vos gyvenusieji Smolensko ir 
Odojevo kunigaikščiai. Žiemiuo
se jo valdžią pripažino turtingi 
Naugardo ir Pskovo pirklių 
miestai. Visi šie laimėjimai 
didžiai sustiprino Vytauto galią

Sūkurys, nr. 5. Leidžia Chica- 
ros studentų ateitininkų drau
govė, red. Jonas A. Račkauskas.

Gaudeamus, Studentų Ateiti
ninkų Sąjungos informacinis 
leidinys, nr. 5. Redaguoja Ged
minas Naujokaitis.

Prancūzijos Lietuviu Žinios, 
Pranctodjos Sėtuvių infonnac- 
ns butotens, leidžia Pr. Liet 
Bendruomenės krašto valdyba.

KtetiMto, 17-tos mergaičių 
stovyklos Putname leidinys nr.

su • įvairiais r 
vieni pas kitus, 
kius nederuau: . .. 
kryžiuočiainet 
lių. Kai aukširi 
savo paZLta:a? 
jį priima si c ‘ 
taip pat j^sii= 
čia nieko satoS 
krašto žmones, 
pas mus/ tai? pa 
mi

^.<tic Review, „liepos 
’_J. Iš lietuvių rašo: 
" ikauskas — ant- 

xaro padariniai 
bės, Juozas 
m kautynės.

Vo keturis kar4 
metus; vienas iš redak- 
a dr. A Trimakas.
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RADIO PROGRAMA j

O. kaip šį upeliuką, smėlio 
dugnu ir skaidriu lyg kūdikio 
veidu, mėgsta mano Marytė. At
bėga, atsisėda ant laiptelių, ir 
klausosi, klausosi paukščių tra
liavimo, upelio čiurkšlenimo ir 
tada nepažinsi tos išdykėlės 
išdaigininkės, kuri, apsiginkla
vusi žnyplėmis iš tetos virtu-

Lietuviy Radio V;
Sekmad eniais nuo 11 2!:’ 12 vai. dienos

Ii WHIL — 1430 kllocysles fr.cJford 55,'Mass. stoties

NAUDOKITĖS PROGA!
Fedders (geriausios rūšies) oro vėsintuvai. Žemiau sezono kainos 

,40% nuolaidos vokiškiems Bfaupunkt radio bei stereo HI-FI 
aparatams
Dideli atpiginimai aukščiausiai {vertintoms Admiral ir Motorola 
23 inčų televizijoms, bei stereo HI-FI

Nemokamai dovanos su kiekvienu pirkiniu

Sveikinimus ir pranešimus galima p. kioti asmeniškai arba siusti 
paštu programos vedėjui Jonui R- :na uii, 170 ‘H’ St., So. Boston 
27 Mass. Skyriai-: LITHUANIAN FURNITURE CO. — Ona 
Ivaškienėt S66 W. Broadway ANTANAS DAUKANTAS MARKET, 
187 Webster Avė., Cambridge, Mass.

— T o i e f o n a kt. AHdrew 8-7635; ANdrew?8-461 O^Kir kiaatf 7.-8533

Atostogų važiavome už Ra
seinių, į Pašaltonį. O, kokios 
nuostabios vietos! Ant kalne
lio, sodelio, žaliame vainike 
skęsta kaimiška pirkelė. Jai am
žinas pasakas seka aukšti, stuo
meningi, pasipuošę sidabruotais 
lapeliais, topoliai, kužda klevai. 
Klausantis jų dainos, į krūtinę 
braunasi nesuprantamas ilgesys 
siela veržiasi į melsvus tolius 
ir atrodo: skrisčiau, skrisčiau, 
jei galėčiau, paukščio sparnus 
jei turėčiau! Sodelį apkabina 
upeliukas Prabauda. Aukštoki 
krantai apaugę alksniais ir žil
vyčiais. Medžiai stovi pasvirę 
į upelio vidurį ir savo šakomis 
tvirtai, it rankomis, susikabinę, 
lapijos tunelyje gaubia upeliuką 
slėpinga prieblanda.

Tito su Kinijos komunMstof 
Jugoslavijos Tito, kalbėda

mas su vairi. Mkr.'pav. Dil- 
lonu, užtikrino, kad prie Mask
vos nesugrįš. Bet to nesakė, kai 

MšŠHŠIri P^^i^f^lSotio^i kalba kito apto KMjoo tanu-
aaaaMMt •—

kai kryžiuočiai sulaikė javus, 
guriuos Jpgaila siuntė ftpmai- 
čiam nederliaus metais. Javai 
buvo šhmčiaini per Klaipėdą, 
kuri tada buvo kryžiuočių ran- 
kose, Ta^ Vytąutas pakįrstęs 
ž&nričius, sakydamas: “Reikia 
vyti iš krašto vokiečiai, paim
ti Karaliaučių ir prigirdyti juos 
Baltijos jūroje”.

Žemaičiai sukilo ir apsiautė 
kryžiuočių pi'is: Skirsnemunę, 
Veliuona. Jurbarką. Jiem pa
dėti atvA’kc Vytauto pasiųstas 
karo vadas Rumbautas, persi
kėles per Nevėli, iš Surviliškio 

Krakenavos apylinkių. Pats 
Vytautas atvyko į Kauną ir čia 
—’čo’ avo sukilimui. Iš Kauno 

■kilėTiams buvo siunčiami gin- 
’fai, maistas. a)rėdalas. Netru- 
' r, visas Mamaičių kraštas, iki

* buvo jau sukilė-
’. ranko e. S. Suž.

“Ne visų rankos pakankamai 
tvirtos vairuoti gyvenimo lai
velį kiti sutinka daug kliūčių, 
Vieni pavargsta bekovodami, ki
ti iki galo siekia tikslo, o dar 
kiti plaukia gyvenimo vande
nynu, nepažindami pavojų. Pa
mažu visi pasieksim amžinybės 
uostą. Tačiau kiekvienas nori 
kuo ilgiau išsilaikyti'gyvenimo 
verpetuose.

Kaip malonu skaityti lietu
viškų širdžių lietuviškus žo
džius iš Lietuvos! Čia paduo- žemės juosta ir gili vandens 
dame keletą sakinių iš Ame- žydrynė, 
rikoje gimusios, bet Lietuvoje 
augusios ir ten dabar tebegyve
nančios, Lietuvą mylinčios, bet 
ir savo gimtinės Amerikos ne- 
užmirštančios. Laiške rašoma 
(ištraukos): ... ..

įteigta paminėti 
Vyt- Timutortto — SVIRP- 

> i keliones,
i tom. Mtohto įstato dešimt- 
i proga putnam, Conn. 85
) tonna 3,5© <ta|. Iliustra
vo Aktoar tematyto- ~

I 2RKUNO ZiLiMė, 63 pusi., 
!o Sandara Cmeagoje.

./.ŪTOS P4AUI1S, istori- 
. ir gretimųjų sričių neperio- 

žurnaias, 1 tomas, 2 kny- 
' , >o - pusi. Leidžia Lie- 

IstoriKų Dr-ja, redaguoja 
jsiovas Giiucevičius. Iš 
nia pažymeana: dr. Juo- 
kštas — Dlugošas apie 
j muši, Stasys Yla — 

ir globėjai, 
' • . . —visas — Sodas,

------v.iš senovės Ile- 
..^ nas E. Nauburas

kautynės, Antanas 
> — Lietuviški digni- 

. .usandras M. Rač- 
. ... js Vartų herbo kil- 

c.. i-.čs medžiagos sky- 
.ojrafija, 'kronika.

.ir. 3, leidžia varpinin
kų fondas, radi G. J.

s pasiuntinybės sekretoriaus 
arenas.
Viduriu iuropM Krikščionių 

emakratų Unijas jaunimo sek- 
;4o> koodieto posėdžiuose lie
ji 2 Paryžiuje lietuvius atsto- 

A, Venckus ir L Venclo- 
Vokietijas). Sekcijos pir

moku išrinktas A. Venskus, 
-otratoa KomMjOS pirmininku 
.. Pabedinskai-

Liepos 24 linksma saulutė tomis dainomis ir šokiais. mišias, kun. J. Šeškevičiui, pasa- 
jau nuo ankstyvo ryto malo- Nuoširdžiai dėkojame visiem kiuriam pamoksią.

vės, eina gaudyti vėžių; jos dai- ' niai šypsojosi, kviesdama visus . talkininkam, kurie taip dosniai Dėkojame stovyklos mergai- 
rom pritaria rugių laukai ... vykti į Nek. Pradėtosios Merge- ir darniai bendradarbiavo šven- ' tėm už išpildymą programos 

a ' lės Marijos seserų vienuolyno tę ruošiant ir pravedant. Dė- ir jų mokytojom už programos
*• v sodybą, į tradicinę lietuvių sų- kojame visai Gildos C. valdy- paruošimą. Dėkojame taip pat

yviuosn.. Sėskit į lėKtuvą ke- sjartjnįmo šventę- Diena bu- bai su prel. P. Juru ir K. Moc- visiem svečiam, atrilankiusiem 
totą valandų p^kraidysitir syei v0 svečių su- kum prieky, mūsų rėmėjų Jky- į šią šventę ir torvo airiui pa
klus jus tėvų žemė, liekna Lae- g^įai. Dar ąnks- riam bei kolonijom, parengu- rėmusiems seserų darbas, šven

čiau neg* svečiai, susirinko se- riom snvo stalus ir suorganiza- tė buvo tikrai graži, nes jūs 
serų talkininkai Dauguma jų vusiom savo autobusus — Wor- kiekvienas prie jos prisidėjote, 
iš vakaro plušo, rengdami so- cesterto, Waterburio, Bostono, Visiem trumpas, bet nuoširdus 

apkamesniam svečių pri- N. Britoin, Hartfordo. Sunka bū ačiū.
R ar^įt*>? T* *°*fcl*' MeMum Viepti atlyginti 

3toyyU» n>CTgaitts HfiMė ilgM Jumj m,|nn*mii,
švęstas meninę programų, pvo- ■ įmuštame vssem uvaammam.

Lietavto Kadi© programa iš stoties WLYN, 1860 bangos, | 
veikia sekmadieniais nuo 1:30 iki 2:00 valandos (Leną. |

Perduodamos vėliausios pasaulinių žinių san- / | 
traukos, dainos, muzika, ir “Magdutes pasaka”. ■ |

Biznio i eikaiais kreiptis į BALTIC ELORIST gėlių bei • | 
dovanų krautuvę, 502 E. Broadway, South Bostone — | 
Tel. AN 8-0489 . . . Ten gaunamas ir “Darbininkas” f

STEPONAS MINKĘS |
■< ICiiįiį

Skrisčiau, skrisčiau, jei galėčiau 
LAIŠKAS Iš LIETUVOS

tavos pušaitė, pakelės berželis 
svyruonėlis! A! Ir būtų'gera, 
gera ... Kartais ir pasvajoti 
sveika ...

. Vistik gęra pasidalinti savo
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"•»■' . ,'. "gTl

- 5

Žvilgsnis į tautos kultūrą
Liet. Fronto bičiuiiij studijų savaite Kennebunkporte, Me.

Lietuvių Fronto bičiulių po
ilsių ir studijų savaitė šiemet 
buvo liepos 31 - rugpiūčio 7 
pas tėvus pranciškonus Kenne
bunkporte, Me. Tai buvo ket
virtoji iš eilės šiame krašte su
rengta stovykla. Suvažiavo iš 
Chicagos, Detroito, Clevelando, 
New Yorko, Waterburio, Wor- 
cesterio, Bostono ir kitur; viso 
8&.

Vokietijos bičiuliu žodis
Poilsiui buvo skirtos pirmo

sios dienos. Studijos pradėtos 
antradienį, rugpiūčio 2, vakare. 

k Išklausyta Vokietijos LF bičiu
lių parengta magnetofono juos
telė. Visus techniškus rekorda- 
vimo darbus atliko dr. V. Dam- 
brava. Į juostą buvo įpinta mu

LIET. FRONTO bičiulių studijų atidarymas Kennebunkporte, Me., Bičiuliai ir svečiai klausosi juostos iš
Vokietijos. Nuotr. V. Maželio

LIETUVIŲ DIENA KENNEBUNKPORTE, ME.
Mūsų tradicinis piknikas — 

lietuvių diena Maine praėjo su 
dideliu pasisekimu.

Be musų didžių prietelių, p. 
Onos Ivaškienės ir Broniaus 
Bartkevičiaus, mūsų piknikai bū 
tų beveik neįmanomi. P. Ona 
Ivaškienė vis mus palinksmina 
savo gražiai organizuotais tau
tiniais šokiais. Šiemet mateme 
net 10 tautų pasirodymus. Jai 
už tai priklauso mūsų nuošir
džiausia padėka. Bronius Bart
kevičius ■ pašvenčia ctaug laiko 
ir energijos ruošdamas ir pra- 
vesdamas įvairius laimėjimus. 
Jam reiškiame giliausią padėką.

Bostonas šiemet dar prisidė
jo prie mūsų programos paįvai
rinimo ir pagražinimo savo or
kestru — oenu — N. Anglijos 
čempionu. Visi buvo nusteomti 
jo pasirodymu. Visiems, ypač 
jo vauovui kuo. A. Kneiziui ae- 
Kojame iš visos širdies.

Brocktoro R. K. Moterų Są
jungos lo kuopa šiemet visus 
va.smo radai sKamais įvairiau
siais p v raįįviis ir SKanesiuis. La
bai puoisveacuoiai pasiuai buvo 
ir patuavmejo tUuouuj ponios 
— rveuiiiiSikiene. isca^aiūciie ir 
Pieimeae. r. uiuziene nenuils
tamai piatino bmeius. \ įsoms 
ir visiems prisiuejusiems reiš
kiame savo aidžiausia padėką.
Didele padėka priklauso auto
busų organizatoriam ir orga
nizatorėms. Autobusai buvo iš 
Bostono, Lawrence, Lovvellio.

Labai nuoširdžiai dėkojame 
ir Visoms, kurios darė laimėji
mus mu»ų naudai. Čia negali
me jų visų ne išvardinti. Te
gul mevas, kuris viską mato, 
kuo gausiausiai už tą triūsą at
lygina.

Turėjome labai daug mūsų 
prietelių, kurie visokeriopai pri
sidėjo prie pikniko pasisekimo 
savo darbais. Visiems jiems dė
kojame kuo nuoširdžiausiai.

Dėkingi Pranciškonai 

zikos, Vasario 16 gimnazijos 
choras, kun. dr. J. Avižos, dr. 
V. Dambravos, dr. J. Griniaus, 
A. Grinienės sveikinimo žodžiai. 
Ilgesnį žodį tarė dr. A. Macei
na, kuris, išeidamas iš komu
nizmo grėsmės, nušvietė aktua
liuosius dabarties rūpesčius.

Paskaitos
Savaitei buvo skirto 4 paskai

tos. Jos buvo prieš pietus jau
kioje vienuolyno bibliotekoje. 
Dalyvavo ir svečiai. Trečiadie
nį skaitė paskaitą dr. Juozas 
Girnius “Kritiškas žvilgis į a- 
merikiečių tautos dvasią”. Ket
virtadienį išklausyta dr. A. 
Musteikio referatas “Lietuviško
sios kultūros susitikimas su a- 
merikiečių kultūra”.Prelegentui

PRANCIŠKONU PADĖKA

Pranciškonu vasarvietėje šią 
vasarą buvo labai daug svečių, 
ypač iš Chicagos, Clevelan
do. New Yorko apylinkių, ne
atsiliko ir. Kanada. Liepos mėn. 
pabaigoje ir pirmom savaitėm 
rugpiūčio mėn. atostogautojų 
buvo virš 200. įskaitant dideli 

LIETUVIŲ DIENA Kennebunkporte. Me., žygiuoja Bostono šv. Petro parapijos orkestras.
Nuotr. Beatričės Kerbelienės.

ŠV. JURGIO PARAPIJOS PHILADELPHIJOJ

BAZARAS
RUOŠIAMAS

rugpiūčio 25, 26 ir 27 dienomis 
ir rugsėjo 1, 2 ir 3 dienomis

negalėjus atvykti, referatą pa
skaitė Rūta Žukaitė. .Išsamiai 
jį papildė Algirdas Landsber
gis. Penktadienį buvo prof. Juo 
zo Brazaičio paskaita “Lietuviš
koji kultūra savo pašaukimu ir 
laimėjimais”, šeštadienį — dr. 
Juozo Girniaus “Tauta ir kul
tūra”.

Diskusijom vadovavo dr. J. 
Girnius. Diskusijose aktyviai 
reiškėsi Tėv. K. Butkus, A. 
Landsbergis. V. Kulbokas, K. 
Žuromskis, V. Naudžius ir k.

Laužas
Trečiadienio vakare buvo su

rengtas laužas. Prie laužo bu
vo benrdos dainos. Dr. K. 
Ambrozaitis parodė du filmus: 
vieną skirtą vaikams, kitą — 

skaičių Fronto Bičiulių, kurie 
turėjo čia studijų savaitę.

Šiomis dienomis dar atosto
gauja virš 40 žmonių, tarp jų 
M. Šalinskienė, V7. Turulis. Ru
sienė su šeima ir k. Visą va
sarą skaniai gamino valgius šv. 
Antano gimnazijos šeimininkė 
Bronė Chlamauskienė su savo 
vyru; jiems talkino Krulikienė 
ir Jasinskienė iš Brooklyn, N.Y.

DR. JUOZAS GIRNIUS (d.) 
Kennebu.Aporte, Me.

vadovauja diskusijom

iš pirmos LF stovyklos, kuri 
buvo taip pat Kennebunkport, 
Me. Paskaitytas ir humoro laik
raštėlis "Kennebunko uodas” su 
dienos aktualijomis.

Literatūros vakaras
Ketvirtadienio vakare biblio

tekoje Įvyko litėratūros ir mu
zikos vasaras. Savo kūrybos 
skaitė Tėv. Leonardas Andrie- 
kus, Algirdas Landsbergis ir 
Paulius Jurkus. Elena Blandytė 
padeklamavo Vytauto Mačernio 
poezijos, solo dainavo kun. Kęs
tutis Balčys, kuris taip pat a- 
komponavo ir seserim Onai ir 
Elenai Blandytėm. Jos atskirai 
padainavo solo ir pabaigai due
tą.

Susikaupimo vakaras
Penktadienis buvo skirtas 

v tėvynei prisiminti. Ryte buvo 
mišios vienuolyno koplyčioje. 
Mišias aukojo ir pamokslą pa
sakė kum K. Balčys. Vakarui 
buvo suplanuota didesnė pro
grama, bet ją sutrukdė lietus. 
Pradžioje buvo susirinkta į bib
lioteką, kur kovotojus ir par
tizanus atskirom kalbom prisi
minė prof. J. Brazaitis, dr. J. 
Majauskas. Patriotinės poezijos 
padeklamavo Elena Blandytė. 
Iš bibliotekoj užsidegus žvaku
tes, visi nuėjo iki Liurdo gro
tos giedodami giesmes. Groto
je kur.. K. Balčys sukalbėjo 
maldą už tėvynę.

Užbaigimo vakarienė
Šeštadienio vakare gimnazi

Lietuvių Fronto bičiulių

jos valgomajame buvo surengta 
stovyklos užbaigimo vakarienė, 
kurioje dalyvavo nemaža sve
čių. Vakarienės metu sveikini
mo kalbas pasakė pranciškonų 
provinciolas tėv. Jurgis Gailiu- 
šis, dr. Jurgis Gimbutas, Bosto
no Kultūros Klubo pirmininkas. 
Paskaitytas humoristinis laik
raštėlis “Kennebunko uodas“. 
Laikraštėlį tvarkė dr. K. Am
brozaitis. P. Jurkus. J. Baužys.

Stovyklą rengė LF bičiulių 
centro valdyba, jos seniūnu bu
vo Vytautas Maželis, visos sto-

Amerikiečiu spauda apie vysk. Matulionį
. WORCESTER, Mass.

Vyskupijos savaitraštis The 
Catholic Free Press įdėjo ga
na ilgą ir išsamų kun. Jutkevi- 
čiaus straipsnį apie Lietuvos 
kankinį vysk. Teofilį Matulio
nį, kuris 1935 lankė šv. Kazi
miero ir Aušros Vartų bažny
čias ir laikė pontifikalines pa
maldas. Straipsny pasakojama 
apie vysk. T. Matulionio ken
tėjimus bolševikų kalėjimuose. 
Straipsnis baigiamas žodžiais: 
“Jo kilni asmenybė visad švies, 
kaip ir ligi šiol švietė, kaip švi- 
turys, ne tik lietuviam, bet ir 
visam krikščioniškam pasauliui’

Ir vėl naujas kapas. — Liepos 
18 staiga mirė Juozas Kava
liauskas, kilęs iš Krakių vlsč., 
Kėdainių apskr. Pirmojo didžio
jo karo metu buvo mobilizuo
tas į Rusijos armiją. Grįžęs iš 
Rusijos, savanoriu kovojo už 
Lietuvos laisvę ir liko tarnauti 
Lietuvos kariuomenėje. Prieš 
antrąjį pasaulinį karą vertėsi 
privačia prekyba- ir prie Jona
vos turėjo Adominės ūkį. 1944 
pasitraukė į Vokietiją. 1949 at
vyko į JAV ir apsistojo Worces- 
teryje, kur aktyviai dalyvavo 
lietuvių gyvenime: rūpestingai 
rinko Vasario 16 gimn. aukas, 
buvo Worcesterio apylinkės L. 
Bendruomenės valdybos narys. 
Velionis savo šeimoje buvo pa
tyręs daug skaudžių išgyveny- 
mų. 1941 bolševikai Adominės 
ūkyje durtuvais mirtinai su
badė jo brolį Joną. Vyres
nysis sūnus Juozas, vokiečių 
mobilizuotas, Jugoslavijoje bu
vo komunistų sušaudytas. Per
eitais metais Vokietijoje baigu
si medicinos mokslus duktė A- 
nytė tragiškai mirė. Jos mirtis 

Daug skanių valgių įvairių šal
tų gėrimų, daug brangių dova
nų — laimėjimui.

ŠV. JURGIO PARAPIJOJ 
3580 Solmon St. 

Philadelphia 34, Pa.

studijų ir poilsio savaitėje 
Nuotr. V. Maželio.

vykios programas organizavo ir 
pravedė dr. Vyt. Majauskas; sto
vyklos gydytojas buvo dr. Pet
ras Žemaitis.

Stovyklos metu tėv. Jurgis 
Gailiušis valgomajame surengė 
lietuviškos dailės parodą. Buvo 
išstatyti A. Galdiko, A. Kašu- 
bienės, J. Paukštienės. V. Kasiu
lio, T. Valiaus, T. Vizgirdos kū
riniai.

Stovyklos metu įvyko LF' 
centro valdybos posėdis. Nu
tarta kitų metų studijų poilso 
savaitę rengti Kanadoje, p.j.

smarkiai paveikė pašlijusią tė
vo sveikatą ir. be abejonės, pa
greitino mirtį. Velionis paliko 
žmoną Marijoną, dukterį Mari
joną Baškienę, sūnų Antaną, 
dirbantį Bostono aerodrome 
kaip aviacijos techniku ir se
serį Lietuvoje.

Mirė Vytautas Bliumfeldas.

Rugpiūčio 9 mirė vienas iš uo
liausių L. Bendruomenės narių 
Vytautas Bliumfeldas 62 metų. 
Prieš keletą metų darbovietėje 
buvo sunkiai sužeistas ir para- 
ližuotas. Ilgai gydėsi, bet pir
mykštės sveikatos neatgavo. Ve
lionis buvo gimęs Švenčionyse. 
Nepriklausomybės laikais gyve
no Panevėžyje, buvo savanoris, 
apdovanotas Gedimino ordinu. 
Velionis paliko žmoną Boleslo
vą, seserį Kristiną Lietuvoje.

Parapijos gegužinė. Liepos 17 
su dideliu pasisekimu praėjo 
tradicinė metinė šv. Kazimiero 
parapijos gegužinė, kuri davė 
gryno pelno 2,368 dol..

Lietuvių festivalis nutarta 
rengti lapkričio 27. Programai 
numatyta choro bei solistų dai
nos bei tautiški šokiai. (Pr.)

Maldos dieną už jubiiėjinio 
ateitininkų kongreso pasiseki
mą, mirusius bei žuvusius atei
tininkus Clevelando ateitinin
kai turėjo rugpiūčio 15. Gražus 
būrys ateitininkų dalyvavo pa
maldose. Popiečiu visi išvyko 
ekskursijon laivu. Į jubilėjinį 
ateitininkų kongresą iš Cleve- 
lardo užsiregistravo vykti 36 
nariai.

y

Į IŠ VISUR Į
— Adv. Vincas Aušrota, Dar

bininko skaitytojas, mirė Nevv- ” į 
tov.n, Conn., liepos 28. Palai- - 
dotas Stamford, Conn. Nepri
klausomoje Lietuvoje buvo Vii- .- 
kaviškyje advokatas.

— Dr. Juozas Leimonas, gy
venąs Boston, Mass., rugpiūčio < 
23 sulaukė 60 metų. Yra kilęs 
iš Daugirdiškių, Gudelių vlšč.. 
Marijampolės apsk. Mokėsi Lie
tuvoje. Rusijoje, Šveicarijoje, 
įgydamas ekonominių mokslų y 
daktaro laipsnį. Neprikl. Lietu
voje dirbo finansų ministerijo- “> 
je, paskui vadovavo Pavasario “ —
Sąjungai ir dirbo Katalikų Vei
kimo Centre. Pirmaisiais bol
ševikų okupacijos metais buvo 
suimtas ir laikomas kalėjime.' . 
Ateitininkų veikloje reiškėsi 
dar prieš Pirmąjį didįjį karą, 
buvo moksleivių ir studentų 
pirmininkas, Ateitininkų Fede
racijos Tarybos narys. Už nuo
pelnus Lietuvai (buvo savano
ris) apdovanotas Gedimino or
dinu, o už katalikiškąjį veiki
mą — pop. Pijaus XII Griga
liaus ordinu. Šiuo metu reda
guoja “Vyties” žurnalą ir pa
deda moksleiviam ateitininkam 
Bostone.

— Dal ia Mikaitė baigė Way- / 
ne universitetą Detroite geriau
siais pažymiais — pagyrimu. 
Ketveris metus studijavo ang
lų kalbą ir pedagogiką, visą lai
ką būdama garbės sąraše. Stu
dentaudama veikliai reiškėsi a- 
teitininkuose, skautuose ir šo
ko tautinių šokių grupėje “Ši
lainė”.

— Inž. Julius Juodelė rug
piūčio 18-19 dalyvavo Colorado 
univ. sušauktoje pirmoje tarp
tautinėje elektronikos konfe
rencijoje, kurioje skaitė prane
šimą apie erdvės tyrinėjimo 
problemas. Inž. J. Juodelė dir
ba Kalifornijos technologijos 
institute (Pasadena, Cąlif.) prie 
projektų tolimąją! erdvei tyri
nėti. Yra veiklus taip pat lie
tuviškoje visuomenėje. Iš Colo
rado su visa šeima vyksta į 
Chicagą — lankyti giminių ir 
dalyvauti ateitininkų jubilėji- 
niame kongrese rugsėjo 2-4.

— Dr. Vladas Juodeika, ku
ris nuo 1949 porfesoriauja 
Portlando universitete Oregono 
valstybėje, rugpiūčio 25 susi
laukia 65 metų. Lietuvoje jis 
buvo savanoris. Baigęs aukštuo
sius mokslus daktaro laipsniu 
Austrijoje, neprikl. Lietuvoje 
ėjo įvairias pareigas finansų 
ministerijoje. Yra kilęs iš Grin
kiškio, Kėdainių apskr.

— Inž. Vytautui ir Rimai Ja
noniam, gyv. Northfield, Ohio, 
rugp. 2 gimė antroji dukrelė 
Rožė - Angelė. Jie augina dar 
sūnų.

— E. šulaičio, Darbininko 
bendradarbio, laiškas apie ko
munistinę vergiją Lietuvoje, til
po “Chicago Tribūne” dienraš
tyje liepos 31.

— Londono lietuvių šv. Ka
zimiero parapijai dar priklauso 
apie 300 asmenų. Bažnyčia sta
tyta senųjų lietuvių dar prieš 
60 metų ir jau reikalinga ne
mažo remonto. Parapijos kle
bonas kun. A Kazlauskas pra
šo paremti aukomis. Adresas: 
21. The Ovai. Hackney Rd., 
London, E. 2.

IEŠKANTIEMS

POILSIO IR RAMUMOS

TRAKAI
prie ežero su valstybės tvarko
mu paplūdimiu. Patogūs kam
bariai. šiitas ir šaltas vanduo, 
dušai. Valg) galima gamintis 
patiems ar gauti vietoje,

J. P A K N Y S
Box 126, Thompson, Conn.
Telef. Putnam. Conn.
VVAInut 3-2836

-J
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Aptarnavimui ir Informacijai rytuose prašome kreiptis:

JONAS JAKUBAUSKAS

MEČISLOVAS KAVALIAUSKAS

14BB Caniff. Detroit, Mfeh.

WATERBURY, CONJ4.HOMESTEAD, PA.

COUNTRY BOARD

VYTAUTAS BELECKAS

Ali Anticommunists of the World, Unite

LETS RGHT AGAINST COMMUNISM!

NUGAROS SKAUSMAI PRANYKO!

Neseniai atidarė naują didelę MEDŽIAGŲ KRAUTUVĘ

NEW YORK 2, N. Y.

Tel. GR 54)160

CMIROPRACTIC CENTKR OF 
OUEENS A LONG ISLAMO

CMIROPRACTIC CENTCR pF 
THE BRONX. 1015. Southern Btvd.

CHILDREN BOARDED

CONVALESC. HOMES

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

THE FIRST DEFENSE AGAINST COMMUNISM 
IS TO UNDERSTAND IT Į

sukvieskite svečius, kurie

Dncnbmr dovanu t;em< klijentams kurie pirks nemažiau kaip 
už $10.00. - Ateikite ir jsitikinkite!

Sales vestuvėm, -f SKie« pobūvis
Salėje gali tilpti 200 žmonių

LIETUVIŲ SUSIRINKIMAMS SALE NEMOKAMAI 
Mielai kiekvienas bus sutiktas

MICHIGAN FARM CHEESE DAIRY. INC. 
Vieninteliai šio sūrio ramintojai FOUNTAIN, MICH.

vaikystėje, tačiau praeities 
suninimai jų atmintyje dar 
vai yra likę.

Rugpiūčio mėn. pradžioje vie
ną sekmadienį New Jersey lie
tuviai studentai praleido pajū
ryje. Ir čia skambėjo dainos, 
liejosi juokas, sekė įvairūs žai
dimai, o karštose žarijose iš
keptos bulvės ramino jaunuolių

LIETUVIŠKOS NOVELĖS 
ANGLIŠKAI

Zenono I- 
Kazimieras —

Gailiaus —
1 dol., dr. P.
— Milžinas,

1 dol.,

Kas norėty skalbtis Darbininke 
ai*' prašomas skambinti:

GLenmoro 5-7281
rengė eilę išvykų, laužų ir k.

Birželio mėn. buvo suruoštas 
įspūdingas Joninių vakaras gra
žiuose Catskill kalnuose, N. Y., 
Romanauskų ūkyje, čia studen
tai praleido dvi dienas gražio
je gamtoje ir lietuviškoje nuo
taikoje. Joninių vakaras praėjo 
pagal lietuv. liaudies papročius 
— degė laužas, skambėjo dai
nos, merginos pynė vainikus, 
plukdė juos ežerėlyje, sekė pa
sakos ir įvairūs žaidimai. Ry
to meto ankstyvieji saulės spin
duliai dar teberado bežaidžian
tį ir bekrykštaujantį jaunimą 
prie laužo, 6 saulės apšviesti 
laukai ir miškeliai priminė ne 
vienam Lietuvą, kurią daugelis 
čia buvusių apleido dar pačioje

Lithua>.ian Short Storie-
o taip pat ir anksčiau išleis
tos lietuvių liaudies pasakos 
Lithuaiiian Folk Talės, St. Zo- 
barsko redaguotos, galima gau
ti arba, užsisakyti .paštu Darbi
ninke, 910 Willoughby Avė., 
Brooklyn 21, N. ¥., pas St. Zt- 
barską 85-37 88 St., Woodha- 
ven, N.Y., ir Spaudos Kioske, 
280 Union Avė., Brooklyn 11, 
N. Y. Novelių kaina 5 dol., 
Pasakų — 4.50 dol.

šį rudenį, spalio 29, studen
tų draugija,.kartu su lietuvių 
Bendruomene Kearny - Harris- 
son apylinke ruošia didžiulį pa
silinksminimo vakarą Lietuvių 
Kat. Bendruomenės salėje, Kear 
ny, N.J. šis vakaras bus studen
tų susipažinimo vakaras, nes 
tikimasi, kad į jį atsilankys N. 
Yorko ir Pennsylvanijos stu
dentai. Bendradarbiaudami su 
kitų valstybių studentais parem- 
sime vieni kitų reikalus ir tuo 
pačiu sustiprinsime studentų 
veiklą. Studentai ir visi kiti lie
tuviai turėtų būtinai į šį va
karą atsilankyti

New Jersey lietuvių studen
tų draugija po vasaros atosto
gų yra numačiusi ir vėl šauk
ti kas mėnuo susirinkimus, ku-

KRAVTVVR ATVIRA KASDIEN IR SEKMADIENIAIS.
ISAKTRLS SESTADIENIt'S nu., 9 ryt., iki 8 31) vakaro

TO PLACE, 
YOUR AD 

CANCEL OR CHANGE 
Call LO 3-7291 *

remi RESTORANAS R BAKAS 
VACYS, STEPONIS, MviniMkM

40 Eut 26th Street, Nev York City, N. Y.

JONO IR ANGEUNOS ANDRIULIŲ 
IR JŲ ŠEIMOS

Catholics welcome at
MAPLE SHADE FARM

Kur. Pr. Valiukovičhn, iv. 
Jurgio parapijos klebonas, su 
keturiais jaunuoliais — soda- 
liais rugpiūčio 14 buvo nuvykęs 
į ,lfew Yorką . dalyvauti JAV 
kataliku jaunimo suvažiavime. 
Sverto Jurgio parapijas socia
liai labai gražiai vęikia. Valdy
bą sudaro: Jeanne Eismont, 
Bronius Blaževičius, Kethleen 
Kapitan ir Augustinas Juodval
kis. Viso yra 56; sodeliai. Jie 
kas pirmą ir tretį mėn. sekma
dienį bendrai priima komuniją 
ir siekia gyventi gero kataliko 
pavyzdžiu.

Skauty vienos , savaitės sto- 
"vykiai vadovavo Stasys Ilgūnas. 
-Dalyvavo 36. Įspūdingi laužai 
su skautiškom programom sto
vyklautojam paliko mielų prisi
minimų.

Trilypas piknikas bus rugpiū
čio 28

Paskelbus per spaudą, kad 
trilypis LDS, Moterų Sąjungos 
ir Katalikų Susivienijimo pikni
kas bus rugpiūčio 21, atitaiso
me, kad jis bus rugpiūčio 28, 
2 vai. popiet. Vistiek, kad ir 
vieną savaitę vėliau, visus bran
gius dalyvius kviečiame į jį at
silankyti, dar smagiau vieną sa
vaitę ilgiau pailsėjus, paūžti. 
Vieta — Belleview Grove Park, 
36 Lake Wood Rd., Waterbury, 
Conn. Kor.

BENEOICT MANOR
Eoonton, New Jersey

Home for elderly persona with home 
atmosphere. — Good home cooked 
meals. 3 times daily. — Moderate 
prices. — Owned and operated by 
Catholic Family. DEcrfiel-' 4-7919.

Norton Hill. N, Y. Mrs. E. Dienst, 
Oak Hill C ėda r 9-4338. Best home 
cooking, outdoor activities super- 
vised all time. Transported to Mass 
on Sun<|ays. 8-15 yrs. — $25 wk.

Iš Hamiltono, Ont., Kanados, 
čia lankėsi pas savo brolį Jo
ną Juozas Giedraitis su žmo
na. Jis yra buvęs Vilkaviškio ir 
Raseinių apskr. viršininkas ir 
ėjęs aukštas pareigas Lietuvos 
kariuomenėje. J

Kostantas ir Ona Vasiliaus
kai iš Dukėnų šventė savo 50 
metų vedybų sukaktį. Juos yra 
sutuokęs kun. E. Vasiliauskas. 
Jie užaugino tris sūnus. Linki
me dar ilgai gyventi!

Ponas Toks, susilaukęs pen
sijos, bet negalėdamas iš jos 
išsiversti atidarė “Kvailių pata
rimų biurą”. Jis* galvojo psicho
logiškai šviesiai:

— Jeigu atidaryčiau “Išmin
tingų patarimų biurą”, tai nie
kas išmintiems neitų teirautis. 
Vieni netikėtų, kad galima iš
mintingai patarti, kiti tikėtų, 
kad jie patys yra pakankamai 
išmintingi. Visai kas kita su 

‘nėišmintimi, lietuviškai sakant, 
kvailyste. Visi jas daro, net 
ir vadinamieji išmintingieji. Vi
siem tad turėtų būti įdomu: ko
kią dar kvailystę Ponas Toks 
gali patarti? Biuras turėtų būti 
pilnas klijentų.

Pono Tokio apskaičiavimas 
pasiteisino šimtu procentų, o 
darbas nebuvo sunkus: juk 
daug sunkiau žmonėm įpūsti 
išmintį, negu kvailybę.

Taip vieną rytą, vos tik biu
rą atidarius. įsmuko daili mer
gikė, kuriai ligi pensijos buvo 
tiek pat, kiek ji buvo nubėgusi 
nuo lopšio. Ji skundėsi:

— Esu gera ir manau, esu 
daili. Visada mandagi, visada 
šypsausi. Nešidažau, nes savo 
lūpas turėčiau dar baltinti, kad 
jos būtų mažiau rausvos. Tuo
jau atsakau į laiškus ir aiškia 
rašysena. Nedėviu maudymosi 
kostiumo nei gatvėje nei pirkio
je. Ir visdėlto ...

— Hm .. — numykė po
nas Toks. — Ir vis dėlto ne
turite pasisekimo. Vadinasi, esa
te atsilikusi nuo laiko, nuo ma
dos. Nuo mados ir nuo žmonių 
draugijos. Kvailas reikalas. Bū
tų daug išmintingiau elgtis prie
šingai. Nesistenkite būti nei ge
ra. nei daili. Mūsų laikais tai 
nieko nepadeda. Sutaršykite

JOHN SHURNA
5418 So. Albany, Chica<o, HL TeL Grovehfll 8-7783

Salė vestuvėms, ir kito
kiom* pramogoms. Be to, 
duodami polaidotuviniai 
pietūs. Pirmos rūšies lie
tuviškas maistas prieina
momis kainomis.

Papigintos knygos
Papigintomis kainomis Dar

bininko administracijoje gauna
mos šios knygos: 
vinskio

Susitikimas — 
Gaidamavičiaus 
didvyris, šventasis, 
A. Maceinos — Saulės giesmė 
— 3 dol. Šias knygas užsisa
kiusiems už 7 dol., pridedama 
dar viena knyga dovanai su 
nemokamu pašto persiuntimu. 
Kreiptis*. Darbininkas, 910 Wil- 
loughby Avė., Brooklyn 21, N.

MARION E. RODDEN RĘST HOME 
recently opened. certified. in beautiful 
Lake Ronkonkoma. For elderly-retired- 
convaJeacenta. needing care, understand- 
ing. Diėt siipervision. Tastefully furn- 
iyhed pvt. 4 semi-pvt. rms. : landscaped 
ground. Churches near-by. 24 hour su- 
pervision. licensed narse. — From $35 
■weekly. ROnkonkoma 9-4411.

SAVININKAS
1883 MAOISON STREET

BROOKLYN 27, N. Y.
f Ridgewood) 

Tel. EVergreen 2-6440

New Jersey lietuvių studen
tų sąjunga savo veiklos nebai
gė vasaros atostogomis. Prie
šingai. per šią vasarą ji atliko 
daug gražių darbų.

Si studentų draugija yra vie
na pirmųjų, kuri kaip seniūni
ja priklauso Lietuvių Bendruo
menės New Jersey apygardai. 
Į Bendruomenės apygardos val
dybą įeina du studentai (Algis 
Budreckis ir J. Mėlynis jr), ku
rie reprezentuodami ir savo 
draugiją, dirba kartu ir Lietu
vių Bendruomenės naudai.

Pirmas kultūrinis bendradar
biavimas šiemet pasireiškė per 
suruoštą New Jersey lietuvių 
dieną. Si diena, sakytume, buvo 
visų New Jersey lietuvių susi
vienijimo dieną. New Jersey 
lietuviai turėtų suprasti šios lie
tuvių susivienijimo šventės pras 
mę ir ateityje vieną vasaros 
sekmadieni paaukoti tam gra
žiam lietuviškam tikslui. To po
būdžio šventės ypač naudingos 
jaunimui — moksleivijai, kuri 
tokiais atvejais turi progos pa
sireikšti ir parodyti savo kul
tūrinius sugebėjimus viešumai. 

: Mokslus einantis jaunimas, da
lyvaudamas įvairiuose kultūrin
guose parengimuose, savaime 
aišku, išmoksta gražiau ir tiks-

GEORGE GALONAS
TeL T. O. 8-7888

vieni kitų nekenčia, bet sakyki
te, kad bus tik pora gerų bi
čiulių. Visus plūskite akyse ir 
už akių, bet tuojau užrieskite 
nosį, jeigu jus kas paliestų. Nie
ko neatsiprašinėkite ir niekada 
— nei tėvų. Atsiprašymas žemi
na. o storžieviškumas aukština. 
Aukštai iškelkite galvą ir pasi
sekimas savaime ateis.

Po trijų savaičių ta mergikė 
vėl atėjo į biurą. ŠĮ kartą su 
palydovu ir su žiedu. Pasise
kimas buvo laimėtas.

plaukus, kad atrodytų sausos 
žolės kupstas, o ne galva. Iš
sitepkite lūpas taip, kad atrody
tų keliais sluogsniais dažyta. 
Kvepalai turi būti aitrūs ir stip
rūs — užuodžiami per mylią. 
Dėvėkite trumpas kelnes gatvė
je ir bažnyčioje. Būkit šiurkšti, 
stati, tiesiog akiplėšiška. Kitiem 
akis draskykite ir nagais ir ra
gais. Karkitės kiekvienam vy
rui ant kaklo. Jei darote pobū-

PETER LISAUSKAS
69-15 53rd A šen ne, Maspęth, N. T.

VICTOR ABECUNAS 
351 Park Street. New Britain, Conn.

Bąltimores žinios 
• . i

Mikalina Marė Brazauskienė, : 
senos kartos lietuvė, sulaukus; 
gražios senatvės, bet netekus 
sveikatos ir ilgus metus sirgus, 
mirė savo namuose rugpiūčio 
8. Velionė, kai buvo jaunes
nė, veikliai dalyvavo parapijos 
veikloje. Trys kunigai aukojo 
už jos vėlę mišias šv. Alfonso 
bažnyčioje rugpiūčio 11. Pąlai- riuose, be eilinių reikalų, bus 
dotą Holy Redeemer kapinėse.- skaitomos paskaitos ir disku- 
Liko nuliūdęs sūnus Pranas ir "tuojami iškelti klausimai 

liau lietuviškai kalbėti, o tuo dulrtė Louise, kuri per ilgus 
pačiu pasiruošia ateičiai vado- metus gražiai Maugė motiną.

The most effective weapons are these factual publica- 
tions:
1. “COMMON SENSE”, P. O. Box 807, Union, New Jer

sey. $1 yeariy.
2. “AMERICAN MERCURY”, 250 W. 57 St1. New York 

19, N. Y: $4 yeariy.
3. ^OICE of FREEDOM”, 194 Bartlett Avė. 'Toronto 4,

Ont., Canada. 83 yeariy.
4. “The INDEPENDET AMERICAN”, 7314 Zimple St., 

New Orieans 18, Louisiana. $2 yeariy.
5. “The CROSS and the FLAG”, P. O. Box 27895, Los An

geles 27, Calif., $2 yeariy.
6. “The DAN SMOOT REPORT’, P. 0. Box 9611, Lake- 

wood St, Dalias 14, Texas. $10 yeary.
7. Misa M U ALLEN, P. O. Box 2243, Salt Lake City,

Utah (books). z
8. "CHRISTIAN CRUSADE”, p. O. Box 977, Tusa, Ok- 

lahoma (radio & books).
9. -The CANADIAN INTELUGENCE SERVICE”, Fle- 

sherton, Ont, Canada. $3 yeariy.
Let’s read, distribute and support these publications 

with all poasible means. Most of our magazines do r.ot 
mention them.

MICHIGAN FARM SURIS 
Fountain. Mfchigaii

KentSJau labai dMaHus alOMMmua nuįMSjb. 
■ kakle, galvoje pėduota, rankose. Maunyeb. 

kojote Ir keliuoae; jaučiau dMeR nervingu 
mg ir kalkino nemiga. MaMtiau Dieag pb- 
galboa ir. mano maldoa buvo MKaasytss. 
Gydytojai ctilropraktikai — Manbartan, 
Brone. Brooklyno Ir Oueena Mlntkaes — 
pasalino visut mano akauamut ir uitas prb» 

L Memat. Dabar at jaučiuosi kaip * metg 
k mergait*. Dėkoju Dievui Ir ehirepraktfkB 
į klinikoms Manhattan. Bronės Ir Breoklyne. 
■ ■. JOa Halttr raiyti ar skambinu norint snnd- 
b komiu Informacijų apie tai. kaip maa Ne 
I padėjo. — Mra. Francas Rtndazso.

<25 ManMa St.. Ne* York City. TU
k CNIROPRACTIC CENTER OF 
\ MANHATTAN, 152 W. 42«M *L

gija, bendradarbiaudama su 
Lietuvių Bendruomenės N. Jer
sey apygarda.

New Jersey lietuviai studen
tai per šią vasarą neišsiskirstė 
kas sau. bet kartu susibūrė, su-

vaujamas organizacijų pareigas 
užimti. To tikslo siekia New 
Jersey lietuvių studentų drau-

Jūs esate namuose, ar kur keliaujate, visuomet reikalaukite 
Michifan Farm Sūrio. Bis sūris jau pir ilgus metus gaminamas 
Jono Ir Angelinos Andriuliu ir jų šeimos, Fountain, Mieh.

REIKALAUKITE TIK MICHIGAN FARM SŪRIO
Jelru abejojate, paprašykite pamėglnimut Jūsų skonis jums 
pasakys. Mes norime, kad Jūs patys būtumėt sprendėjas. Mes 
esame labai dėkingi sūrio mėgėjams ir geresnėms krautuvėms, 
kad Jūs tiek išpopuliarinot Micbigan Farm Sūrį, kuris paliko 
visų mėgiamiausiu. Mes pasižadame Ir toliau jums gaminti tik 
pati geriausių sūrį.

Nemaloni giminė
Princesė Margarita, ištekėju

si už fotografo Anhstron - Jo- 
i nes. sulauks naujos giminės. 

Jos uošvis, vyro tėvas, vedę 
t . trečią žmoną, rugsėjo mėn. lau

kia kūdikio. Jei Margarita su 
lauks vaikų, tai tasai naujagi
mis bus jiem teta arba dėdė.
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Silver Bell Baking Co.

BROOKLYN 6, N.Y

DR. A. GRIGAITIS

Salėje gali tilpti 100 dalyvių

PAUL’S RESTAURANT

RAYS UQUOR STORE

ROMAN FUNERAL CHAPELK&KFABR1CS

MALDININKŲ KELIONĖ

FUNERAL HOME
280 Chesntrt Street

Tel. BA 9-1181

<»000(KXXB0000Oi

BRAND NEW PL 4-1165

MVBf4SKAUSMO VALANDOJE SUTEIKIA PUIŠ\

JOT*

MA 2 E LIS

ROMOJE olimpiniai žaidimai bu* stadftom. kurį stati Oar Muasouni 
“Duče" (vadas) buvo aHcMje išrašyta* 26*. Kaip tokioje “fašistinė
je" aikštėje jausis bolševikų sportininkai?

• . v- i •. • - . W

gui nekenksmingas.
Yra ir kitokių įvairių atve

jų, kur radioaktyvios medžia
gos gali būti panaudotos žmo
nių gydymui.

86-10 JAMA1CA AVĖ. Woodhaven 21, N. k. l’e». Urguua o-Stoi»

Geri rezultatai gaunami, gy
dant izotopais policitemiją — 
raudonųjų kūnelių kraujuje per 
teklių. Patirta, kad radioakty
vus fosforas sustabdo raudonų
jų kraujo kūnelių daugėjimą, 
ir tada išnyksta ligos reiškiniai. 
Kartais pakanka vieno švitini
mo. Bandoma radioaktyviu fos
foru gydyti leukemiją — baltų
jų kraujo kūnelių perteklių. Ra
dioaktyvus fosforas čia kartais 
būna vieninteliu vaistu, kai li
ga yra jau chroniška.

Radioaktyvus geležies izoto-

OCCUPANCY 30 DAYS
You can ttve rent free & m ke a prcfit too 

'' SctooiB, BlPĮifitng & transportation 1 block 
*'30 AVĖ K 78 8T.

AGENT ON PREMISES ORCALL Hl 6-9573—JA 6-6000

H8rl25-l30 ORCHARD STREET — GR 5-4525 
Cor. DELANCY, N.Y.C.

SUPERIOR PIECE GOODS CORP.
NEW YORK 2, N. T.

KELIONĖS Į LIETUVĄ
Dabar jus galite aplankyti savo artimuosius LIETUVOJE

maisto ir kraujo apytaką, vais
tų veikimą, įvairių ligų reiški
nius ir k. .

Mūsų maiste,, pvz., yra vadi
namų angliavandenių — cuk
raus ir krakmolo. Krakmolo 
(glikogeno).pąvidale jie yra ke
penyse, cukraus (gliukozes) — 
kraujuje. Pagaminus radioakty
vų cukrų, galima išaižanti tie 
ligūsti reiškiniai, kurie- siejas 
su cukrum arba vadinamąja 
diabeto liga. Pannašiu būdu ti
riama angliavandenių apykaita 
vėžio audiny. Tai padeda su
prasti naviko augimo priežastis 
ir ieškoti priemonių kovai su 
vėžiu. Tokių pat būdu tiriama 
riębalų beibaltimų apykaita.

jodas pastaruo- 7pąs padeda gydyti mažakraujys- 
iąmąs nušta£yti^tg,z£UWtų sil,kraujo baltymu, 

hemoglobinu, .kuriame yra
Geležis, priimdama

Parduodama: Šilkas, nailonas, satinas, aksomas, pliušas, gobelenas, 
drobė, medžiagos užuolaidom, antduriam, užvalkalam, baldam ir k.

KRAUTUVAS ATVIROS KASDIiJN IR SEKMADIENIAIS, 
IŠSKYRUS ŠEŠTADIENIUS, NUO 9 RYTO IKI 6:30 VAK.

S. Beckenteino krautuvėse kalbama rusiškai, lenkiškai, ukrainiškai
Važiuoti BMT išlipant E s s e x Street, keltis elevatorium j viršų, 

arba IND traukiniu D-6 Avenue iki Delancey Street.
Atsineškite ŠJ skelbimų, kuris bus ypatingai įvertintas

JUK KUMUS ELEKTROS MOTORŲ TAISYMAS 
gTn BROOKLYN 11, M. Y.

ETBirroOE MOTORAI • VANDENS POMPOS -------- ----------------  siurbliai

GL 5-7281, vakarais GL5- 
7068, arba E. Kašetienę, 
P. Urbonavičienę, L. Ulrich, 
O. Panetauskienę, O. Sjje- 
vičienę, M. Šaliniirienę, Ru
gienę, Žvinienę, A. Aitutie- 
nę (Linden), M. Kohahskie- 
nę (Harrison), M. Nakrošiū- 
tę (Neįtark), B. Bernotienę 

(EUzabeth), E. Mockienę 
(Bayonne, tel. FE 9-8288), 

A. Mažonienę (Paterson teL

~HAVEN REALTY— 
KELIONIŲ BIURAS LĖKTUVAIS IR J-AIVA1S

Namų pardavimas, Apdraudos, Income Taz užpildymas 
Mutual Fimds — Pinigų investacįjoe -<

8749Jamai® Av% Woedhavea 21, N. T. TeL Vi 7-4477

103-55 LEFFERTS BLVD. EICHMOND fflLL> N. Eį 
Telefonas: VIrginia 3-3544

CHARLES J. RAMANAUSKAS 
1113 Mt Vernon St Phfladeiphia 23, Pfc

POplar 5-4110

; RĘPŪBLK , 
Wine & Iiquor Store: 

ttlUifaiAw. BroAIyiU.N. I
: ■ - • Sdl: BV T4MB * M

WHITE HORSE TAVERN 
baras • restoranas

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

Rašykite arba aplankykite jums artimiausius mūsų skyrius

Mūsų įstaiga taip pat sutvarko pramogines ir biznio keliones į 
visus Sovietų Sąjungos valdomus kraštus. Mes parūpiname vizas, 
sutvarkome rezervacijas ir kt. Smulkesniems informacijoms rašy- 
kite/skambinkite daugiausiai patyrusiam kelionių biurui į R. Europų

*■ Atominė energija šiandien 
reikšminga ne tiktai techniko
je; ji vartojama taip pat medi
cinoje pažinti gyvybiniam pro
cesam žmoguje ir gydyti įvai
rias ligas. Tam reikalui varto
jamos radioaktyvios medžagos, 
vadinamieji izotopai.

Iki 1934 metų buvo žinoma 
tik keletas radioaktyvių medžia
gų. Svarbiausias iš jų buvo ra
dis, vartotas gydyti piktybi
niam navikam. Nuo 1934 pra
dėta gaminti dirbtinės radioak
tyvios medžiagos — izotopai. 
Jų yra įvairių ir daug; medi
cinoje pritaikoma tuo tarpu tik 
keletas. Čia keli pavyzdžiai, 
kaip tos radioaktyvios medžia
gos pasitarnauja medicinai.

*fc£dHiarfcfy^tos medžią- /jū ląįįu ... ...............
gos, kaip žinome, spinduliuoja, skydinės liaukos susirgimam. 
Patekus joms į žmogaus kūną Duodama išgerti.maža dozė šio , geležies, 
maistu ar vaistu, spmduliavi- izotopo, kuris patenka į krau- plaučiuose iš kraujo deguonį, 
mas tam tikrais aparatais gali j% o paskui į skydinę liauką, jį išnešioja į kitus audinius, 
būti sekamas ir matuojamas. Specialiais aparatais nustatoma, Trūkstant kraujuje geležies, at- 
Tuo būdu galima tirti žmogaus ^dp jodas sugeriamas skydinės skauda mažakraujystė. Kartais 

liaukos. Tuo budu susekami Ii- ta liga pasireiškia ir tada, kai 
gūsti reiškimai ir pritaikomos geležies maiste pakanka. Radio- 
jiem gydyti priemonės, išven- aktyvus geležies izotopas pa- 

ųgiant 'kartais ir operacijos. deda visapusiškai ištirti geležies 
FĮktybiniai augliai arba navi- apykaitą ir jos veikimą organiš

kai gydomi x-y ir radžio spin- me.
dūliais. Pastebėta, kad tie spin- Radioaktyvus natris labai 
dūliai vėžio, ląsteles naikina dažnai vartojamas tirti ir gydy- 
greičiau, >pęgu sveikąsias. Da- ti kraujo indų ir širdies susir- 
bar rasti nauji izotopai, kurie gimam. Tokie susirgimai sulė- 
savo stiprumu daug kartų pra- tina kraujo apytaką. Tam ištirti 
šoka natūralias radioaktyvias yra gana paini aparatūra. Da- 
medžiagas. Tarp tų naujų ra- bar tyrimą palengvina minėtas 
dioaktyvių izotopų minėtini: ee- natris, kuris mažom dozėm žmo- 
zis, kobaltas fosforas stronci- 
jus ir k. Pavz., kobaltas gerai 
atstoja brangų radį Dažnai šie 
izotopaa navikus gydant varto
jami karta su chirurgija.

fcENTABLE I st FLOORE
ULTRA MOOERN 5 & 5-8 ROCMS

ųybės bos rugpjūčio 29 Chica- 
goje, Marguette Parko jukštė- 
je. Žada dalyvauti tik hętaviai 
ir latviai Lietuvių rinktinė dėl 
lėšų stokos bus sudaryta iš vi
durinių Valtarų futbolininkų.

— Regim Kaušaitė, neseniai 
iš okupuotos Lietuvos atvykusi 
19 metų amžiaiis sportininkė, ___
^ažua reiškiasi čtaofimo ir 
tinklinio šakose.

— Vytautas Grybauskas, pla
čiai pasireiškęs sportininkas, iš 
Rochesterio, N.Y., atsikėlė gy
venti Cmcagon.

— Vladas Matulis, Bridgepor- 
to Tauro rėmėjas, neseniai mi
rė Chicagoje.

Darbo šventės— Labor 
Day — savaitgalyje, rugsė
jo 3-4, ruošiama maldinin
kų išvyka į pranciškonų 
šventovę Kennebunkport, 
Me. Kviečiami prisidėti lie
tuviai iš Bropklyno, Mas- 
petho, Woodhaveno, Eli- 
zabetho, Lindeno, Newarko, 
Bayonnės, Patersono, Kear- 
ny ir kitų apylinkių. Kelio
nei gauti du autobusai su 
vėsinimu ir atlenkiamomis 
kėdėmis (Air- conditioned, 
recfining seats), tad važiuoti 
bus lM»i patogu.

Autobusai išeis rugsėjo 3, 
šeštadienį, 8 vat ryte nuo 
pranciškonų vietaMd., 680 
dusdukk avb., DFOoKiyn, 
ir kitas nuo šv. Petro ir Po
vilo bažnyčios, Eiizabeth, N.

ir sustos Bayounėje, Ne- 
warke ar Kearny, jei bus 
dalyvių.

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

Visais reikalais kreiptis 
| Darbininko administraci
ją, 910 Willoughby Avė., 
Brooklyn 21, N.Y.; telef.

LIQUOBS — BEER — WINBS
SKANŪS LIETUVIŠKI UŽKANDŽIAI 

Šeštadieniais, sekmadieniais
Griežia J. Mortotaičio lietuviškas orkestras

Sav. P. VISNIAUSKAS
31 Spring St., New Britain, Omu.

iiSIUNTIMU REIKALINGA PA8IR0PINTI JAU DABAR!

Ukrainoje, Gudijoje, Lieto-VA ©oje, Latvijoje, Estijoje,'UScarpatije labiausiai 
vertina gautam, siuntiny ? ? ? —- —'

Be abejo, ATRAIŽAS GEROS. IMPORTUOTOS VILNO
NES MEDŽIAGOS STTKNFLEL KOSTIUMUI, PALTUL 
ICIIR pulii’Mi pirkti vilnones medžiagas dovanom pa- 

įiofn. žemiausiom kainom mieste?
TIK 3 KRAUTUVĖSE FIRMOS

Vilnones medžiagos kostiumams, paltams ir suknelėms. 
Taip pat šilkinės, maišytos, spalvotos, lovoms užtiesalai, 

vilnonės skaros ir šalikai
Geriausios rūšies pigiausiomis kainomis 

Specialus patarnavimas paruošiant pasietus į Europą
PAMĖGINKITE UŽEITI PAS MUS IR BŪSITE

ATDARAS KETVIRTADIENIAIS IKI 9 VAL. VAKARO
Mūsų kalno* vyrų drabužiam* prasideda noo $9.50 už pilnų eilutę

DIDMENŲ IR MAŽMENŲ PREKYBA

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

Audiniai yra angliškos ir vietinės vilnos, šilko ir medvilnės 
Specialiai žemos kainos tiems, 

_ kurie siunčia audinius į užsienį.
Mes padidinome savo patalpas, kad galėtume geriau

' patarnauti klijentam. Prašome užeiti ir pasižiūrėti!



NEW YORK

NORWOOD^MASS

pas savo

LAIDOJIMO DIREKTORIAI

pikni-

BROOKLYN,

Matthew P. Baltas

DRUSKONIE

Rašyti:

DARBININKO METINIS
GEGUŽINE

Visus kviečia

JAMAICA, N. Y.

FLOVVER3 
FQR EVERY 
OCCASION”

Rugpiūčio 13 į'ldlewild ae- rys ištekėjusios, gyvena Kana- 
rodromą atvyko Antanas ir Mar- doje ir Amerikoje, 
cijon Gailiai tiesiai iš Lietuvos 
per Maskvą, ir čia susitiko su 
savo dukterim, nuo kurių bu
vo atskirti 1944 metais. Dukte-

Kanados
So. Bos-

660 GRAND STREET 
BROOKLYN, N. Y.

NOTARY PUBLIC

Audronės šeimininkai yra dr.
E. ir M. Jansonai iš Bostono.

Jau prieš keletą metų mė
gino juos atsikviesti Amerikon. 
Duktė Ona Zubavičienė kreipė
si į kongresmanę Florence P. 
Dwyer, prašydama pagalbos. 
Taip po daugelio mėnesių ga
vo leidimą įvažiuoti tėvam.

Antanas Gailius yra 70 me
tų, Marcijona 64, apsigyveno 
pas savo dukterį ir žėntą Jo
ną ir Oną Zubavičius, 6 Oak 
SL, Clark, N.J. Kita duktė yra 
ištekėjusi už Prano Laužecko 
ir gyvena Linden, N.J., trečia

už Zenono < Ručinsko, gyvena 
Toronte, Kanadoje. Jos su šei
mom atvyko pasitikti savo tė
vų. Juos taip pal aplankė ir 
Florence P. Dwyer ir pasveiki
no laimingai atvykusius į šį 
kraštą.

ta rugpiūčio 22 g V X- Aisiriud- 
nimo lietuvių bažnyčios. Nuliū- 
rtimp paliko sūnų įįwd X Var
naitį, kuris dirba Pueblo Colo- 
rado, dukterį Mrs. VSffiąm 
Garben ir du anūkus Jaekstin 
Heights,N. Y.

A, a. Juxė Pivariūnkmė
Rugpjūčio 13 mirė ir rugp. 

16 palaidota Bostono lietuviam 
katalikam gerai pažįstama Ju
zė Pivariūnienė - Matubauskai-

Laukiama visų spaudos rėmėjų, kuriem bus proga susi
tikti draugus bei pažįstamus, pra’eisti sekmadienio popietę 
ir .kartu laimėti visokių dovanų • Veiks spaudos kioskas — 
baras su užkandžiais • Šokiam gros Niek Dzvonar Vyčių 
orkestras • Įėjimas 1.00 doL Kas mokės 1.50 doL, gaus do
vanų lietuvišką knygą o Pikniko pradžia 1:00 vai. popiet

ANTANAS GiAILIUS/v.) ii* Marcijona' GailienS (d.), atvykę ii Lietuvos. Katrėje — Kongreso narė Flo 
rence P. Dwyer. Stovi Ona ir Jonas ZubaviCiai. ’

Velionė išgyveno Amerikoje 
per 50 metų. Jos vyras Anta
nas mirė kiek anksčiau. Jiedu 
paliko 7 vaikus: Sūnus Joną, 
Juozą, Bronių ir Petrą, dukteris 
Mariją, Ameliją ir Oną. Velio
nė sulaukė ne tik trečiosios kar
tos (17 vaikaičių), bet ir ket
virtosios (9 provaikaičių). Visa 
gausi šeimyna gyvena aplink 
Bostoną ir visa lydėjo į kapus 
savo močiutę, kuri buvo gera 
jiem ir kiekvienam žmogui, su 
kuriuosusitiko ir kuriam buvo 
reikalinga pagalba. Savo gai
lestingumu ir nuoširdumu bu
vo tikros katalikės moters įkū
nijimas. Ji buvo ir katalikė vei
kėja. Kuklia laikysena ir įgim
tu darbštumu pajėgė daug pa
daryti, bet niekada nelaukė ko
kio atlyginimo, pagalbos ar laik
raštinės pagyros. Savo labda
ringa veikla, savo gyva krikš
čioniška meile velionė buvo 
šviesus pavyzdys kiekvienam. 
Vengė bet kokių apkalbų, su 
visais gražiai sugyveno. Daug 
meilės ir rūpesčio parodė savo 
brolio sūnui marijonui kunigui 
Steponui Matuliui, gyv. Romo
je. Gausiai a. a. Juzės Pivariū- 
nienės šeimai reiškiame užuo
jautą dėl labai brangios močiu
tės mirties. K.M.

Ieškomi; Antanas Jonaitis, 
seniau gyvenęs 66 Pineville St.; 
Minersville, Pa., ir Joseph J. 
Mekšraitis, seniau gyvenęs 541 
School St. Minersville, Pa. Ieš
ko jų sesers duktė Stasė Jure- 
lytė - Kazlauskienė (Skėvonių 
km., Birštonas, Lietuva).

je. Norwoodo lietuvių parapi
joje priklauso vyčių kuopai ir 
šv. Vardo draugijai. Jo tėvas 
prieš trejetą metų mirė. Buvo 
apsišvietęs, gerai suprato lietu
viškus reikalus, priklausė prie 
daugelio lietuviškų, katalikiškų 
ir visuomeniškų organizacijų. 
Buvo aktyvus savo veikla ir 
dosnus aukomis lietuviškiems 
reikalams. Jaunojo motina An- < 
tanina buvo ir yra miela toje 
srityje talkininkė. Jaunoji Joy- 
ce Eilėn yra baigusi Emanue
lio kolegiją, dabar mokytojau
ja Westwood, Mass. Jos tėvai 
gyvena netoli darbovietės. Tė
vas Juozas Tūlis tarnauja pre
kybos laivyne kapitono pirmuo
ju padėjėju. Lietuviški reikalai 
jiem yra gerai pažįstami. Abu 
jaunieji kuklūs, santūrūs, vieša
jame gyvenime nemėgsta rek
lamuotis. Jaunoji pora įsikūrė 
jaunojo tėvų namuose Norwoo- 
de. Lietuvių parapija padaugė
jo vienu lietuvių šeimos židi
niu.

Jonas Alekna, 50 metų, mi
rė rugpjūčio 18. Palaidotas iš 
Apreiškimo parapijos bažny
čios šv. Karaliaus kapinėse.

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

Phone: EVergreen 4-8859
7281

AfįroiHdmo parapijos pikai* 
kas davė pelno 409,60 doL Ki
tas parapijos piknikas bus rug
sėjo 4 Franklin Sųuare, LL '

Žalgirio mūšio sukakčiai pa
minėti LB apygarda rugpiūčio 
26, 7 vai. vak. Atletų klube 
šaukia organizacijų atstovų pa
sitarimą. Bus' sudarytas komi
tetas, kuris parengs minėjimą. 
Visos organizacijos prašomos 
atsiųsti savo atstovus.

Tėvas J. Kidykas, $□., ūž
damas iš savo atostogų, kurias 
praleido Putnam, Conn., buvo 
sustojęs pas tėvus pranciškonus 
Brooklyne ir lankėsi Darbinin
ko redakcijoje.

Kun. A. Deksnys, šv. Juozapo 
lietuvių parapijos klebonas St. 
Louis, EI., atostogaudamas ry
tiniame pakraštyje, aplankė 

■ pranciškonų vienuolyną Brook
lyne ir Darbininko redakciją.

Birutė Venskuvienė, atvykusi 
iš Prancūzijos į ateitininkų ju- 
bilėjinį kongresą, ir sustojusi 
pas savo tėvus pulk. J. Šlepetį, 
Jackson Heights, N.Y.,jsų savo 
tėvu lankėsi Darbininko redak
cijoje.

Lietuvaitės maudėsi Balti jos 
jūroje. Milda Ankudaitytė iš 
Baltimorės ir Giedrė Jonynaitė 
iš New Yorko, studijavusios 
Prancūzijoie, atostogas pralei
do keliaudamos po Europos 
kraštus. Jos buvo Skandinavi
joje ir maudėsi Baltijos jūroje. 
Abi grįžo į Ameriką. Giedrė 
Jonynaitė, laimėjusi Full- 
Bright stipendiją, studijas tęs 
toliau magistro laipsniui įsigy-

N auias šeimos židinys. I Fr. 
Kašėta, sūnus Klemenso ir An
taninos Kašėtų, susituokė su 
Joyce Eilėn, dukterimi Juozo 
ir Emilijos Tūlių iš Westwood, 
Mass. Sutuoktuvės įvyko liepos 
2 šv. Jurgio, lietuvių parapijos 
bažnyčioje. Moterystės sakra
mento palaiminimą suteikė kle
bonas kun. F. Norbutas. Po 
fcąįįnytinių apeigų vestuvinis 
balius, kurį labai gražiai ir tur
tingai suruošė jaunosios tėvai, 
įvyko Holyday Haven naujai 
atremontuotoj ir gražiai deko- 
ructoj salėj. Svečių buvo pil
nutėlė salė: jaunųjų ir tėvų 
giminės, draugai, pažįstami, o 
taip pat ir jaunųjų bendradar
biai ir mokyklos draugai. Visi 
svečiai puikiai pasivaišino, pa
silinksmino, palinkėjo jaunie
siem laimingo šeimyninio gyve
nimo, turėdami vilties, kad nau
joji šeima nenutols nuo lietu
viško kamieno. Jaunasis Fr. Ka
šėta yra baigęs Bostono kole
giją, dabar Mass. Technologi
jos Institute (M.I.T.) ruošiasi 
daktaro laipsniui fizikos srity- Dom įninkąs Razulevičius, ge

rai pažįstamas Norwoodo lietu
viškai visuomenei kaip dosnus 
rėmėjas darbais ir aukomis lie
tuviškų reikalų, buvo sunkiai 
susirgęs ir kurį laiką gydėsi 
ligoninėje. Dabar jau grįžo na
mo ir sveiksta savo žmonos 
Emilijos globoje. (KJ

Lenkiškas kumpi* kaoaKai Į- 
vairu* pati*kil>T

Kiekvienas . šiandien žino, ■ 
kad tikrasis lenkiškas, kumpis 
yrą didžiausias delikatesas. Rū
pestingos šeimininkės visuo
met nori turėti skanaus lęnkiš- 
kb kumpio dėžutę netikėtiems 
svečiams. TouėL kai einate ap-į 
sipirkti, visuomet reikalaukite 
nuostabiai skanaus importuoto . 
lenkiško kumpio. Jūs galite jį 
patiekti karštą pagrindiniam 1 
pietų patiekalui, arba sumušti
niuose, užkan džiui ir su salo
tais. Kokiu būdu jūs jį panto- ■ 
šite, būkite tikri, kad jis visuo
met bus skanus ir labai mėgia
mas jūsų šeimoje ir atsilan
kiusių svečių. Atsiminkite, kad 
lenkiškas kumpis visuomet yra 
minkštas, sultingas ir šviežias, 
aukštos kokybės ir ekonomiš
kas. Jūsų patogumui lenkiškas 
kumpis dabar yra gaunamas 
pagal jūsų šeimos dydį — 3, 
4 arba 5 svarų skardinėse. Jis 
parduodamas visose JAV krau
tuvėse su ženklais: Atalanta, 
Krakus ar Tala. (skelb.)

labai gerom UnoMMjbno sąly
gom ir pristatymu 1 vietą i* 

ONOS JVAfiKIENtS

BMMI KRAUTUVES ■ r f
galima gauti buto! modėrrrSH 
baldai, jvairtaa tanpoa. valkam 
lovute*, virtavSa įsikmrnya ir k. 

LITHŲANIAN
FURNtTURE CD. ' 

366 We*t Broadway, 
So. Boatoa 27t Mas*. / 
Off. TeL» AN 3-461* 

Re*.: AN 8-9M1
Krautuvėje galima gauti DAR
BININKĄ, pratęsti prenumera
tą arba užsisakyti naujai.

geram ir ramiam poilsiui
CATSKILL KALNUOSE

ADVOKATAS 

37 Sheridan Avenue 
Brooktyu 8, N. Y. 

TeL APplegate 7-7083

A. ANDRIUŠKEVIČIUS
LAIKRODININKAS 
- JUVELYRAS

Auksas. Sidabras, Deimantai 
Laikrodžiai

485 GRAND STREET
Brooklyn 11, N.Y. EV 4-2318

Parduodami palankiomis są
lygomis keturi namai Worces- 
ter, Mass., ir du namai Miami 
Beach, Fla. Namą galite įsigy
ti, įmokėdami nedidelį įnašą. 

Mrs. S. Kraunaitis, Andes, N.Y. Rašykite adresu: Mr. John V. 
Tel. Andes (Endis) N. Y. 2781 Bašinskas, 1121 Euclid AVe., 

• Miami Beach, Fla.

DARBININKO metinis pikni
kas bus rugpiūčio 28 lenkę 
tautiniame parke, 108-11 Sut- 
phin Blvd. Plačiau žiūr. skel
bimą šiame puslapyje. ..

Audronės viloje Cape Cod, 
Mass., savo atostogas praleido 
dr. H. ir J. Montvilai, M. ir Z. 
Raulinaičiai. dr. S. ir A. Dimai.

EVergreen 8-9770

Joseph Garszva

Metinės rekolekcijos Bostono 
arkivyskupijos kunigams prasi
dėjo rugp. 22. Iš šv. Petro par. 
pirmą savaitę rekolekcijoms iš
vyko kun. J. Žuromskis, antrą 
savaitę vyks kun. J. Klimas, 
trečią — kun. Al. Kontautas ir 
kun. A. Kneižys, ketvirtą — 
prel. Pr. Virmauskis.

Balfo skyriaus metinis pikni
kas buvo rugpiūčo 21 Romuvos 
parke Brcckton, Mass.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

84-02 JAMAICA AVE. 
(prie Forest Parkway Statlon) 

WOOOHAVEN. N. Y.

Ieškoma moteris, kuri sutik
tų pabūti savaitėje vieną ar dvi 
dienas prie dviejų mažamečių 
vaikų — pusantrų ir ketverių 
metų. Dėl sąlygų ir vietos skam
binti LA 8-2231.

Since 1889
OUR ONL.' STORE

We Dęliver Anywhere
We Telegraph Flowers 

Anywhere
Weddinqs & Funerals 

our specialty

GRABORIUS 
BALSAMUOTOJAS

231 BEDFORD AVE.
Brooklyn, N. Y.

FUNERAL HOME 
197 WEBSTER Avė. 
PRANAS W AITRUS 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 
ir BALSAMUOTOJAS ' 

Cambridge, Mass. 
NOTARY PUBLIC

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

Alfonsas Dzikas tarpininkau
ja važiuojantiems ; Ateitininkų 
Jubilėjinį Kongresą Chicagoje. 
Kas nori važiuoti, ir kas va
žiuoja su savo mašina ir turi 
vietos, > prašoma skambinti jo 
telefonu VI 7-5113.

Kun. Juozas Trinka, kuris dir 
ba Superior, Wisc., vyskupijo
je, rugpiūčio 9 buvo parvykęs 
2 savaičių atostogom 
mamytę ir gimines.

Kun. Pr. Gaida iš 
rugpiūčio 14 lankėsi 
tone pas savo gimines, buvo 
apsistojęs šv. Petro par. klebo
nijoje.

CYO benasj rugpiūčio 14 da
lyvavo tėvų
ke ir davė muzikos koncertą. 
Programoje taip pat dalyvavo 
lietuvių tautinių šokių grupė, 
kuriai vadovauja Ona Ivaškienė.

Lietuvos vyčię ekskursija iš 
Europos ir Eucharistinio Kon
greso grįžo rugpiūčio 19 pro 
New Yorką. Dalis ekskursantų 
tiesiai nuvyko į vyčių seimą 
Worcester, Mass. Iš Bostono 
ekskursijojs dalyvavo: vado
vas kun, Al. Kontautas, Marija 
Kleponytė ir Veronika šimkie-

FUNERAL HOME
M. P. BALLAS — Directorius 
A LB. BALTRŪNAS - BALTOM


