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ARKIVYSKUPAS TEOFILIS MATULIONIS

trys faktiškai veikia ne kaip J. 
Tautų įstaigos nariai, bet kaip 
savo vyriausybių agentai. Ir jų 
įtaka, aišku, eina Maskvos nau

jas saugojant, kad nepertemp
tų iki karo; nori iš spaudimo 
susilaukti nuolaidų nusiginklavi 
mo srity.

— Portugalai pasiūlė Ameri
kai derėtis dėį pratęsime, sutarę 
ties Amerikos bazėm Azorų sa
lose. Sutartis baigiasi gruodžio 
31- Jea nebus pratęsta, per pu
sę metų bazės turės būti lik
viduotos. Jos atsiėjo 100 mil.

T- Matulionis buvo

šauksmais savo spaudoje nu
stelbti arkivyskupo kankinio 
dvasinę įtaką.

U. Thant, J. Tautų einąs gen. 
sekr. pareigas, rugpjūčio 25 a£- 
sžrado Maskvoje. Oficialiai pra-

MYKOLAS BIRŽIŠKA — Nepri 
klausomybės akto pasirašymo lai
kais.

tūra panaikinta neteisėtai, jog 
vakarų Berlyno gyventojam ne
leidžiami susisiekti su rytų 
Berlyno gyventojais neteisėtai. 
Bet nieko nedaro ir ntgali da
ryti tiem neteisėtiem veiksmam

ties vakarų Berlyno, kaip ji 
negalėjo pagelbėti jaunajam 
Fecbteriui” (NYHT).
AIŠKINIMAI APIE 
ARTIMĄ ATEITJ:

Prieš Sovietų didinamas agre
sijos pastangas perimti vis dau
giau Berlyną į savo rankas va
kariečiai esą bejėgiai. “Gal būt, 
netoli diena, kada paskutinės 
angos sienoje į *ytę Berlyną 
J. Valstybių, Anglijos, Prancū
zijos kariam bus uždarytos (N- 
Y.T.).

“Prileidžiama, kad laikas ma
giškai gydys ir sieną padarys 
daugiau ar mažiau priimtiną va 
karų berlyniečiam kaip dalyką, 
su kuriuo reikia susigyventi. 
Tai gal ir galėtų, jei būtų 
ženklų, kad siena buvo proce
so galas, o ne nauja pradžia 
pjaustymo dešros plonais grie
žiniais, griežinys po griežinio, 
iki liks mažai ar visai nieko”

tufusio firdrn* smūgio mirė 
' MMpiootas

sulaukęs lygiai 80 metę.
Prof. M. Biržiška rtigpiūčio 

24 iš ryto dar dirbo namie 
prie rankraščių. Pasijutęs blo
gai buvo nuvežtas į ligoninę; 
ten jis ir mirė 10 vai. vakaro. 
Konstatuota, kad kraujas buvo 
išsiliejęs į smegenis.

Prof. M. Biržiška laidojamas 
trečiadienį Los Angeles, kur 
yra palaidota ir jo žmona.

Mirties diena yra ta pati me
tų diena, kada jis buvo gi
męs. Tai dienai ir Darbininkas 
norėjo pagerbti M. Biržišką dar 
kaip gyvą jubiliatą, Nepriklau
somybės akto signatarą, visuo
menės verkėją, mokslo darbų 
sutorių ir gausių mokslo įstai
gų administratorių. Tam gyva
jam Mykolui Biržiškai yra skir
tas šiame nr. 4 puslapy straips
nis, kuris per vieną dieną “pa
seno”, virsdamas jau nekrolo-

Sovietai, panaikinę rytų Ber
lyne savo komendantūrą, leido 
savo komendantūrą atidaryti 
rytų Vokietijos valdžiai. — 
Maskva įteikė Vakaram pro
testus prieš tariamas provoka
cijas vakarų Berlyne, grasinda
ma, kad ji savo karius mokės 
apginti, kai jie vyksta į vaka
rų Berlyną savo karo paminklo

Maskvos paskutinis reikalavi
mas, “jardo didumo”, buvo 
troika, kuri tvarkytų Jungtines 
Tautas: vienas sekretorius Va
karų, vienas komunistų, vienas 
neutralistų. Reikalavimas nebu
vo patenkintas. Vietoj troikos 
valdymas perduotas laikinai vie 
nam U Thant. Bet, pastebi Sulz
bergeris, "iŠ tikręję U Thant 
sekretoriatas yra nepertoli nuo 
to, ką reiškė formulė troika". 
Būtent, iš aštuonių U Thant 
patarėjų jis yra stiprioje įtako
je Kiseliovo, ruso, saugumo ir 
erdvės reikalais; Loutfi, Nasse- 
rio atstovo, nusiginklavimo rei
kalais; ir Narasimhan, indo. Šie

Vyraujantis tonas spaudoje, sirodyti negalinti išgelbėti pa
kari per tą kelerių metų spau
dimą ir atleidimą Berlyne So
vietai laibai maža ką laimėjo 
(NY. Times). Tačiau atskiri ko- 
lumnistai pripažįsta, kad Sovie
tai laimėjo, nors ir mažais ga
balais. Pernai jie siena atitvė
rė vienus Berlyno gyventojus 
nuo kitų; šiemet dėl šaudymo 

Rytų Berlyne vėl kilusiom demonstracijom jie ati 
tvėrė vakarų Berlyno gyvento
jus nuo sąjungininkų (Journal 
American), t. y. pakirto gyven
toju pasitikėjimą, kad vakarie
čiai ką nors gali padaryti. So
vietų agresija įrodė, kad vaka
riečiai skelbia, jog -siena pasta-

Pranešimu iš Lietuves, pa* Lenino patartino: du žingsnius 
pirmyn, vieną atgal. Anot Sulz- 
bergerio, Maskva, užsiprašyda
ma jardą k gaudama kelis co- 
Kus, padarė jau didelės sau pa
žangos Jungtinėse Tautose.

nušovė du bėglius.
VAKARŲ PUSĖJE:

Amerika, Anglija, Prancūzi
ja penktadienį įteikė Maskvai 
siūlymus derėtis dėl įtampos 
atleidimo Berlyne- Amerikos vy 
riausybės nusistatymas tebekar- 
tojamas spaudoje griežtas: vie- tyta neteisėtai, jog komendao- 
našališko sprendimo ar dėl ko
mendantūros panaikinimo ar 
dėl rytų Vokietijos nepripažins 
ir savo teisių į Berlyną neišsi
žadės. — Prezidentas Kenne-

■Utplwiw>MytĄv laikai seniai 
praėjo, Murostabu, kad Vaka
rai, iWĮ)ajf<i1anil stabų atsisa
kyti, colis po coUo ir pralaimi.

Pora tos įtakos pavyzdžių.
U Thant buvo Kiseliovo įti

kintas į raportą apie nusiginkla 
vimą įtraukti ir rytų Vokieti
jos pareiškimus. Vadinas, JT 
gen. sekretorius jau skaitosi su 
rytų Vokietija kaip su lygia va
karų Vokietijai valstybe. Tik 
kai vakarų Vokietija pareiškė 
protestą dėl tokio raporto, su
sigriebė protestuoti Amerika ir 
kt. Tada buvo paskelbta, jog 
tai buvusi klaida.

Kitas pavyzdys. Kai Olandi
jos min. pirmininkas kreipėsi į 
JT, kad paskelbtų raginimą 
Indonezijai susilaikyti nuo agre
sijos ir kad JT siųstų stebė
tojus į N. Guineją, U. Thant 
atsisakė tai daryti. Išaiškino, 
kad tai būsiąs vienos pusės pra
šymo patenkinimas. Jam nerū
pėjo, kad tai agresijos grėsmė 
ir kad JT pareiga užkirsti ke
lią agresijai. Nerūpėjo, nes 
kaip buvęs Azijos — Afrikos 
Moko narys jis labiau prie Šir
dies turėjoIndonezijos intere
sus, kurie yra-lr Maskvos in
teresai.

gimęs 
1873 liepos 4 Kadariškių kai
me, Utenos ap., įšventintas į 
kunigus Petrapily 1900, paskir
tas į Bikovos, Latvijoje, para
piją, nuo 1910 Petrapily šv. 
Širdies parapijos klebonu. 1923, 
kai bolševikai norėjo perimti 
bažnyčią, kleb. T. Matulionis at
sisakė pasirašyti jiem perdavi
mo aktą ir išduoti bažnytinius 
indus. Dėl to buvo suimtas ir 
nuteistas trejis metus kalėji- 
man Maskvoje. Išleistas iš ka-

agresijos veiksmus tęsti, o Ber- (NYT). 
lyno gyventojus — prarasti pa
sitikėjimą.

“Tarp berlyniečių išaugo 
jausmas, kad Jungtinės Valsty
bės, žinomos kaip pasaulio di
džiausia galybė, gali greitai pa- rėja antisemitinis sąjūdis.

Kaip Maskva braujasi P®r 
pačias J. Tautas, per sesijas, 
su savo interesais, Sulzbergeris 
sumini pavyzdį — Maskvos rei
kalavimą 2,500 tautelei Austra-

— Izraelis rengia planą pri
imti naujus emigrantus iš pie
tų Amerikos. Ypačiai daug pra
šosi iš Argentinos, kurioje stip- geHrininkas. Bet bolševikinė val

džia ne tik neleido jam valdy
ti, bet neleido nei vyskupui nei 
jo pagelbininkui gyventi savo 
vyskupijoje. Vysk. Matulionis 
apsigyveno Šeduvoje-

Šiais metais, kai vysk. Ma
tulionis sirgo ligoninėje, jo 33 
vyskupavimo metų sukakties ir anapus užtvertos Lietuvos, 
proga popiežius Jonas XXIII bolševikai paskutinėm dienom 
jam suteikė asmeninį aridvys- dar buvo suskatę melagingais 
kupo titulą.

Regėdami, kaip vyskupo kan
kinio garsas ir šviesa sklinda

pilj. 1928 įtaptai popiežaus ft- 
jaus XI buvo paskirtas tituli
niu vyskupu ir Mogilevo arki
vyskupijos administratoriaus pa 
geibi ninku. Pakonsekruotas bu
vo taip pat slaptai 1929 vasa
rio 9. Bet tų pat metų pabai
goje buvo suimtas antru karta 
ir po 11 mėnesių tardymo bei 
tortūrų buvo nuteistas 10 me
tų į. koncentracijos stovyklas. 
Solovkose, Baltosios jūros salo
je, Arktikoje, jo sveikata atlai
kė tik 11 mėnesių, paskui kaip 
ligonis buvo pervežtas į Pet
rapilio kalėjimo vienutę, į kon
centracijos lagerį netoli Petra
pilio, pagaliau į Maskvos kalė 
jimą- 1933 buvo iškeistas į 
bolševikų šnipus, sugautus Lie
tuvoje, ir parvežtas į Lietuvą.

Gyveno Kaune, lankėsi Ame
rikoje, Romoje. Karas rado jį 
Kaune. Karo .metu mirus Kai
šiadorių vyskupui J. Kuktai, jo 
vietoj buvo paskirtas T. Matu
lionis 1943 sausio 9-

1944 bolševikam artėjant į 
Lietuvą antru kartu, vysk. Ma
tulionis iš savo vyskupijos ne
sitraukė. Tik po porus metų, 
1946 bolševikų buvo suimtas ir 
išvežtas į Rusijos kalėjimus tre
čiu kartu, šiuo kartu už gany
tojišką laišką, kuriuo gynė jau
nimą nuo komunistų pasikėsi
nimo. Grįžo iškankintas ir pa
liegęs 1956, bet bolševikinė val
džia jam neleido savo vyskupi
jos valdyti. Gydydamasis Birš
tonu, 1957 Kalėdų dieną pa- 
konsekravo kun. Katkevičių 
vyskupu, kuris turėjo būti jo, 
kaip Kaišiadorių vyskupo, pa-

Dabar atvyko į Maskvą, ieš
kodamas Maskvos pagalbos ir 
sau pačiam. U Thant tėra sek
retoriaus pareigose tik laikinai- 
Ateinantį balandį turės būti 
renkamas sekretorius penke-

KONGO IR U THANT
U Thant nori baigti Kongo 

chaosą ultimatumu Katangai, 
kad ji įsijungtų į Adoulos vals
tybę. Laiko atsakyti davė 10 dy pasiuntė laišką kancleriui

1 tentas —- lyg vtsuomo* 
nvs nuoMvyiM
Denvery, Colorado, baptistų 

kunigas ir baptistų konvenci
jos generalinis sekretorius pa
skelbė pasipiktinimą, kad spau
doj skelbiami Mrs. Kennedy pa
veikslai, iš kurių “matyti, kad 
visą padorumą, garbingumą ir 
kuklumą yra išmetę už laivo 
krašto mūsų prezidentas ir pir
moji lady”. Kritikavo taip pat 
skelbimus, kad Mrs. Kennedy 
šokanti naktiniuose baruose iki 
aušros “toli nuo Amerikos ir 
prezidento”.— Rygos katedra, kurios is- — Lenkijos kardinolas Wy- 

torija siekia 700 metų, yra pa- szynskas rugpjūčio 26 Censta- 
versta koncertine sale. Tai pa- kare pamoksle įspėjo komunis- 
daryta tuo pačiu metu, kada tinę vyriausybę, kad ji kliudo 
Kaune įgulos bažnyčia pavers- Lenkijos pažangą, skelbdamp 
ta musėjum ir Klaipėdos nau- karą religijai. Protestavo prieš 
jai pastatyta bažnyčia taip pat sąžinės laisvių varžymą ir kons- 
kokiu sandėliu. titucijos laužymą.

> iyinW!w Žiniom ptr VMMCmf, 
#JL m. rugpjūčio 20 mirė arto* 
.vyskupas Toofifis Matutionis, 

sulaukęs 89 mėty amžiaus.
y Visas jo gyvenimas, su ma

žom pertraukom, buvo kentėji
mas už tikėjimą ir Bažnyčią nuo 
bolševikų režimo Rusijoje ir 

: Lietuvoje. Kankinio charakterį 
išryškino ir N. Y. Times ko
respondentas iš Romos, pačio
je sayo pranešimo antraštėje 
minėdamas, kad mirė arkivys
kupas, “praleidęs 17 metų So
vietų kalėjimuose”.

norėdama perimti išlaisvinimo 
monopolį; tai daro tuo pačiu 
metu, kai tų teisių neduoda sa
vo laikomai Latvijai. Lietuvai 
ir Estijai, — pastebi Sulzberge
ris. Jei JT nubalsuoja prieš 
Maskvą, tai Maskvos reagavi
mas įprastas — tokius JT nu
tarimus ignoruoja.

Šitokiu keliu Maskva ir eina 
colis po colio ir vis labiau per
ima kontrolę J. Tautose. O Va
karai colį po colio atiduoda, 
gąsdindamiesi grasinimo, kad 
jeigu neduos, tai suirs Jung
tinės Tautos, kurios jiem yra

kankinys už tikę- 
nmą ir Lietuvą

nA dM Kongo ir dėl bendros 
politinė* įtampos Šitas atsi- 
^nkymas; įspėja Suhberger 
(NYT), gali būti; išnaudotas 
Maskvos interesui- Tas intere
sas — paimti į Maskvos ran- 
"kas'Jungtines Tautas. Į t| tiks-, 
lą Maskva eina, laikydamasi

Kai Alžiras gavo laisvę, tai 
nepasidalina valdžia. Iš laikino
sios vyriausybės, vadovaujamos 
Kheddą. pergrobė valdžią jo pa
dėjėjas ir revoliucionierius Bel- 
la, sudarydamas rugpjūčio 3 
politinį biurą, kuris diktuoja 
pačiai laikinai vyriausybei. Da 
bar prieš politinį laurą sukilo 
kariuomenė ir rugpjūčio 26 
paskelbė kaltinimus biurui, kad 
tai išdavikai, kurie rūpinasi po 
litika, bet nesirūpina krašto at
statymu- Bella suspėjo paskelb
ti, kad rinkimai atidedami ne
ribotam laikui, ir su draugais _ .v-,
pabėgo į Oraną. 'Vakarai vėl prašo .Maskvą kalbėtis. Berlvnas jaučiąs naują

Kas bus toliau — neaišku. 1
O tuo tarpu kraštas atsidūrė 
ūkiniam chaose.

dienų. Jei ne — JT imsis ūki- Adenaueriui, kurio turinys ne- sukliudyti. Tai drąsina Maskvą 
nių foikoto sankcijų. Planą re- skelbiamas, bet spėjama, kad 
mia Amerika; pritaria, bet nuo tai pasisakymai dėl Vokietijos 
sankcijų atsisako Anglija, Bei- nerimo ryšium su tariamai nau- 
gija. . ja Amerikos strategija Europai

Pagal U Thant planą Adou- ginti.
Ta pažadės pakeisti konstituci- AIŠKINIMAI APIE SOVIETUS: 
ją ir atskirom provincijom duo- Spauda spėlioja, ko Sovietai 
ti autonomiją, bet nelaukdama, nori, sustiprindami spaudimą 
iki ta autonomija bus duota, Berlyne. Aiškina, kad Chruščio- 
Katąnga turi perduoti pinigus, vas nori namie tuo triukšmu 
duoti pusę pajamų iŠ kasyklų dėl Berlyno nukreipti akis nuo 
ir įjungti savo kariuomenę į ūkinių sunkumų; nori demons- 
Adoulos kariuomenę. truoti kom. Kinijai kietumą, no-

Spėjama, kad Tshombe pa- it skaldyti vakariečius; nori pa
žadės, kad laimėtų daugiau lai- remti rytų Vokietijos pretenzi- 
ko savo žandarmerijai sustiprin
ti. Bet dar ir toliau eis chao
sas, už kurį tiesiogiai atsakin
gos J. Tautos.

LYNDON B. JOHNSON vicepre
zidentas vii “geros valios” kelio
nėje.

Viceprezidentas Johnsonas 
lankosi artimuosiuose ir vidu
riniuose rytuose. Jau lankėsi

Kubos sostinės Havanos prie
miestyje viešbutį, kuriame gy
vena Sovietų atgabenti techni
kai, ir teatrą, iš kurio kalbas 
skelbia Castro. penktadienio va
karą apšaudė iš jūros kulko
svydžiai — apie 60 šūvių. Cas
tro paskelbė, kad tai Amerikos 
darbas. Išaiškinta, kad tai dar
bas Kubos pabėgėlių studentų, 
kurie buvo išsinuomoję porą 
privačių valčių ir atliko tą žy
gį. Spauda ir radijas skelbia 
pasikalbėjimus su jais, lyg tai 
jau būtų Kubos išvadavimas. 
Patys studentai esą sulaikyti, 
iki bus išaiškinta, ar jie yra 

'nusikaltę Amerikos įstatymam.

riem metam. U Thant to nori. 
Amerika ir Anglija sutinka. Bet 
kad jis būtų išrinktas, jis turi 
gauti Saugumo Taryboje Mask
vos pritarimą. Kodėl ne? Ta
čiau kokia kaina? Sulzbergeris 
ir kelia klausimą: ko rusai rei
kalaus už paramą? Ar tik gau
sesnio komunistų atstovavimo 
sekretoriato personale? Tai lie
ka mįslė- Tačiau viena aišku, 
mano Sulzbergeris, kad artėja 

Persijoje, Turkijoje, eilėje što- laikas, kada Maskva vėl dvys 
vi Graikija ir kt. Šalia visos pastangas giliav j ri ųy^**.**^ į J. 
pompos, kuria buvo sutiktas vi- Tautas. Ir tatai jai sekasi. Trys 
ceprezidentas, jam teko patirti gen. sekretmiaĖ Lie, Hammars- 
pvz. Persijoje apverktiną pade- kjoldas, U Thant, neskaitant 
tį — tamsumas, socialinis skur- paties pirmojo Alger Hiss, yra 
dar dėl neteisingo gėrybių pa- ’ stiprėjančio “neutralizmo”, t.y. 
skirstymo- palankumo Maskvos interesam

Graikijoje nepasitenkinimas kryptis. ?
Amerika, kad ji nutraukė nuo 
liepos 1 graikų kariniam rei
kalam 20 milijonų, kai tuo tar
pu pinigus duoda komunistam...
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SoNoMkoja Litva rugpjūčio 3 
vedamajame minėje, kaų> 1940 
aukščiausias sovietas nutarė 
priimti Lietuvą į Sovietą Są
jungą. Laikraštis sumini pavar
des tų iš Lietuvos, kurie ten 
Maskvoje atliko Judo daubą. 
Esą posėdžio pradžioje prie tri
būnos stovėjo lietuvių delegaci
ja. Centre buvo su vėliava re- 
voliucijos ‘veteranai P. Ziber- 
tas, čia pat K. Didžiulis ir M. 
Šumauriras laikė didelę knygą

Tri( buvo Maskvoje -- įtiki
nėjo 'Kateri f&s*. toVE O’ Ttf'Į 
tisas tari nuo MadtaA’ ir ne
galėjo atrispirti ItaSistinei^ 
pagimdai ką nors patirti tuo* 
Vakaruose ' jautriu ‘ Mausimu,' 
ypač patirti, ką patys žydą 
Rusijoje apie tai galvoja.

Ir Kolarz nuvyko Tiflise į si-, 
nagpgą. Sinagogos kieme rado 
keletą žydų beerzeliuojant, kaip 
sakoma. Jie pastebėjo, kad į- 
ėjęs žmogus ne iš čia. Vienas 
su ilgu iki žemės švarku pri
sistatė esąs rabinas ir mielai 
viską paaiškinsiąs, sinagogą ap
rūdysiąs. Kai korespondentą 
pristatė kitiem, vienas iš jau
niausių pasveikino jį laužyta 
vokiečių kalba su žydišku ak
centu, pakviesdamas prisėsti ir 
įspėdamas:

■ Vietoje galima nusipirkti visokių medžiagų, batams 
odos, kavos, Šokolado, smailo, stiklo rėžtukų, mafinė* 
Uų plaukams kirpti, skustuvų, sieninių kilimėlių, 

a, pliušinių Įpuratieslų ir kojinių, skarelių ir
kt Kairma konkuruoja nu Orcbard gatvė* kainomis.

Panaši padėtis su silose pa
ruošimu- Procentų nemini, bet 
mini, kad kai kurie rajonai te- 
paruošė 1 procentą, o sumini 
eilę rajonų silosu, visai neap
rūpintų. Dėl padėties aliar
muojama, nes nuo pašarų pri
klausys pieno ir mėsos ūkis. 
Primenama, kad orai šiemet bu
vo labai, nepalankūs-

Javę vaiymh*
Liepos 31 ministerija svars

tė Šilutės žemės ūkio reikalus. 
Kolchozuose ir sevehozūase šie
no pįanięŠta 46 siloso 

rtife y nepa-

VILNONĖS MEDŽIAGOS JOSI} ARTIMIESIEMS 
•SPORTUOTOS R VKTNĖS

3. Ryšium su ūkimais trū
kumais Sovietuose, pasakojama 
apie rasą, kuris mirė ir nuėjo 
prie pragaro vartų. Velnias jį 
paklausė, į katrą pragarą jis 
norįs — į kapitalistinį ar į ko
munistinį. “Ir klausimo negali 
būti, — atsakė kandidatas į 
pragarą, — aišku į komunisti
nį, ten tikriausiai trūksta kuro”.

4. Kai Statinas buvo išneš
tas iš mauztoėjaus ir palaidn-

. "Tikimės, jum nedarys kas 
už tai priekaištp".

Praleido su jais Kolarz gerą 
pusvalandį po liepa. Tai buvęs 
atsargus, nieko nesakantis pa
sikalbėjimas Kai Kolarz atsi
sveikino, vienas išleisdamas pa
klausė, ar jis nesutiktų praleis
ti vakarą jo šeimoje. “Gerai? 
Tada aš tamstą paimsiu septin
tą valandą”.

“Iš viešbučio?”
Tas energingai pakratė gal

va. “Geriau ne. Aš tamstos lauk
siu mažame parke už operos”.

Kvietėjas buvo punktualus. 
Atvykusiam | sutartą vietą Ko
larz patarė eiti porą žingsnių 
paskui. Po daugel raizgytų gat
velių, įėjo | kiemą, įklotą in
deliais akmenim, ir stumtelėjo 
duris, kuriose nebuvo jokio už
rakto nei rankenos. Iš karto
atsidūrė virtuvėje, kurioje jau
kvepėjo šeimininkes ruošiami ę* į_. Subborgoris, pakelia- 2. Majoro Titovo kelionė 
svečiui patiekalai. Virtuvė ir Vęg Graikiją, atsiliepė apie apie žemę palydėta piktu hu- 
kambarėbs, atitvertas nuo virtu gąitnjo karo propagandines moru: jis turi būti atiduotas į

— Bonnos vyriausybė paskelbė 
atsišaukimą registruoti pavar
des tų, kurie šaudo į bėglius, 
SOS tai kriminalinis nmakatti- 
mas. Ragino Berlyno- gyvento
jus nepasiduoti provokacijom. 
Numatė raštu kreiptis į Ameri
kos, Anglijos, Prancūzijos vy
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PAVASARIO VASAROS SEZONAMS DOVANĄ
— gerą atraižą medžiagos paltui, kostiumui, suknelei! Pa- 
sirpinkite medžiagos Btonthnu TUOJAU!

Siuntiniai pristatomi ne anksčiau, kaip po —2 menesių

Išpardavimas nepapratai tam URMO KAINCMf

ir kilimėliu užtiesė langą, pa- “armėnų radijas”... To- sirinko vietą Sovietų Sąjungoj 
kiu vardu žmonės vadina paty- je.

“Tepul kiti nemato, kad tams Ras iš sovietinio gyvenimo, ku- * Paaiškina, kam dabar iššun
ta esi pas mane". rfos eina ne per radijo bangas, tė iš karto du lakūnus į erd-

Vaišįngos šramininkės patie- “bet iš lūpų į lūpas. Keletas pa- vę: o gi kad antrasis sektų pir- 
kalai nekliudė korespondentui vyzdžių, kuriais patyčios atsi- mąjį.
patirti, kad Tiflise esą žydų liepia į sovietinio gyvenimo ak-
apie 5,060. Tačiau ne viri nori tualius įvykius-
priklausyti žydų bendruomenei 1. Apie , tuos, kurie prisitri- 
Kai kurie sako esą nepatogu ko prie padėties, ieškodami 
po pereito rudens proceso ... sau naudos ar patogumo, sa

koma: sėdėti ant ežio patogu
“Kaip paprastai — kalbėjo tik dviem atvejais — jeigu ežys 

šeimininkas — valiutos spėkų- nuskustas ir antras — jeigu 
liaęija. Jie nuteisė tris žydus- įsako partija.

Indija, nepaisydama Ame- 
as prie Kremliaus sienos, & SM9 įrwt. 9 ta» paruoš- rita ir Anglijos protestų, lėk- 

Draugo praf. St Krihipaila tolti vandens, daržuose parida- radijas” informavo to- fiemar Alytaus rajehe 22 tavų gamybos fabrikus statyti
informavo apie Kauno poiitecb- re balos, išmirė vaiianedžrai kiu būdu. proe^ Įgnalnto 19, Tauragės .j, pavedė-tafetarn ir Sonetuose
nitais institato įvykusią konfe- lieferantas mano, k^rt apsaugos (ųukeita į 3 ptl.) Zarasų 4 proc. užsakė transporumų lėktuvų,
rendją užtvenktų upių kiauri- pylimai nepasiekia tikslo ... 
mam. Iš pranerimų, paskelbtų Dar blogiau atrodo padėtis ties 
rusų kalte atskiru leidiniu, pro- Birštonu- Čia baigiasi Nemuno 
fesorius parinko kai kurių įdo- patvanka, upės vaga užteršta 
mių žūnu ir nespedafistam. sąnašomis, pavasarį įvyksta le- 

Pati užtvanka rasta tvarko- dų susigrūdimai, ir Birštono 
je. Nukentėjo'betgi žuvų ūkis- kurortas- kaskart skandinamas, 
Ežere, kmio plotas yra 6X5 virto tikra bala. Vienintelis iš- 
kv. kilometrai, ilgio 93 Jalo- ganymas numatomas kitos už- 
metrai ir pločio 3.3, biologinės tvankos statyboje paliai Biršto- 
sąlygos žuvim nepalankios. ‘^Zu • ną”. - - 4
vingumas smarkiai nukentėjo Kinta upės krantai- “Per dve- 
dėl nepadaryto žuvims tako per -jis metus smėlio krantai nu- 
užtvanką. Pastangos pagerinti plauti tigi 15 metrų, molio kran- 
žuvų rūšis ir jų maistą neda- tai ligi 10 metrų į šalis. Tas 
vė teigiamų rezultatų. Žūklei procesas labai kenkia kran- 
kenkia palikti po vandeniu kel- tams, keliams ir medžiams, ir 
mai ir šiukšlės”. kova su juo labai sunkiai įma-

Dariūniškio miestelis yra že- noma”. Ežero vandens gilumas 
miau Nemuno lygmens. Jis ap- iki 1 metrų. Paviršius siekia 
saugotas nuo potvynio pylimu. 44 metrų viršum jūros lygto. 
Tačiau “vanduo sunkiasi pro Svyravimai per metus siekia 4 
podirvį, visuose šuliniuose van- metrų. “Tte svyravtniai ir yra 
duo pakilo ligi žemės pavir- ypatingai žalingi krantų pasto- 
šiaus. daugelio namų rūsiai už- vumui”.

Salararąs rug^. 21 parifcalbėji- 
_______________ propagandines moru: jis turi būti atiduotas į Ttokrašfiš ir #a progą nega- me 5,1 SPaoda aštria-.kritika

vęs kilimėliu— tai ir visas bu- priemones. Esą Amerikos Bal- ligoninę, jeigu apskridęs 17 u užmiršti “reakcionierių emi- vo Grmnyko ir Ru& paritari- 
tas. Seimininkas įžiebė šviesą_________ ^ek Sovietus jaudina, kartų apie žemę, nusileisti pa- grantų**, kurie kalba apie “lais- tiius. Esą juose Berlynas tik

' ‘ ' ~ * vės” šūkius O tuo tarpu laik- progą kafoėtis, o visas parikal-
raštis tvirtina, kad nuo nrių i>ėjHBų svoris — paskalyti įta- 
jau nieta neatskirs. sferom taip Sovietų ir Ame-

Ptoforę gacviBNRMS 
liausiąs dfortos rūpestis - — Apsaugos departamontos
Žemės ūkio reikalam valdžios rugp. 20 įsakė gaminti Titaną 

komitetas rugpiūčta4 rado, kad HI, kuris bus du kartu ga&n- 
ligi rugpjūčio 1 pašarinės sė
tinės žolės nupjauta tik 6 
proc., o natūralių pašarų tik 
65 proc. šieno paruošta žiemai 
tik 32 proc.^ o ritao 6 proc. 
to, kas buvo numatyta plmie.

Ltonmisim ^patetoanamas 
pašarų suvalymas n* gauntomas 
A^yteną Ignalino, Kelmės, Ma
žeikių, Vflmans, Zarasų, Tel
šių, Ukmergės, Rokiškio rajo
nuose. Sėtmės žolės nupjauta



MATAS UDELIS

KANČIOS KELIU

REZOLIUCIJOS
Baigiant kongresą, prel. dr. 

A. Kindermannas gavo visų su
sirinkusiųjų pritarimą tokiam 
pareiškimui:

1. Kova su Bažnyčia yra<pa- 
stiprėjusi. Atskiruose kraštuo
se komunistų naudojama skir

ta. AsiĮUMtt—R dta», rugniū- 
čū> 2R. murw nrinąena nirmu- 
ju krik&omrbta amžių Šventą
jį vyra. Bažnyčios daktara ir 
tėvą. Hiponos vvskuoa Afriko
je tuo metu, kai sujudo barba
rai pulti ir griauti *e tiktai 
Romos imneriia. bet ir negausia 
dar krikščioniu bendruomenę 
— Bažnvčią. šv. Augustinas 
mirė 1430 metais barbarų ap
suktame Hiponos mieste. Kai 
visame pasaulyje ir Lietuvoje 
buvo minima jo mirties sukak
tis — pusantro tūkstančio me
tu, tai mūsų filosofas St Šal
kauskis pastebėjo, kad šv. Au
gustinas “šiais laikais yra 
mums reikšmingesnis ir labiau 
pamokantis, negu daugelis vė
lesnių Bažnyčios šventųjų, ne
gu daugelis jos tėvu ir moky
tojų. Jis gyveno, veikė, sielojo
si ir kentėjo toje istorinio per
silaužimo gadynėje, kuri gali
ma nusakyti šiais keliais žo
džiais: senovės pasaulis griūva, 
barbarai žygiuoja, krikščionija 
ima kurti naują Dievo pili”. Ar 
yra kokio panašumo su dabar
timi?

švietimas apie sovietinio gyve
nimo pažangą ir Amerikos pra
lenkimą^ Pasišaukęs geriausią

sakau, jeigu turėčiau teisę va
žiuoti, nė vienos valandos čia 
ilgiau nepasOflcčiau. Nenoriu aš

tikrai esi jau miręs”.
5. Mokykloje vizitacijos me

tu mokytojas turėjo pademons-

koti apie Ameriką. Mokinys 
pyškino:

“Visi Amerikos darbininkai

ir muso
ansčiai tu barbarų sabųigininr Viskas norima atsiekti tik me- jant seminarijas, slopinant ku*j 
ko. samdinių ir advokatu viso
se gyvenimo srityse. Tai žmo
nės. kprie skelbia relatyvizmą 
moksle, doroje ir visuomeninia
me gyvenime: esą nieko nėra 
pastovaus, amžino, * nekintamo. 
Tai žmonės, kurie sudievina 
valstybe, bet šventumo skrais
te nuima ir moralei ir religi
jai. Tai žmonės, kurie “ardo 
masėse ir jaunuomenėje pri
gimtuosius dorinius jausmus 
instinktų erzinimu, nepadorio
mis pramogomis, skiepijimu 
seksualizmo. Tokių, mažiau ar 
daugiau paslėptų barbarų ir 
mažiau ar daugiau sąmoningų 
jų talkininkų yra pilna visur. 
Rastume jų nelaimei ir mūsų 
tarpe asmenyje tų žmonių, ku
rie eina inertiška dechristia- 
nizuoto pasaulio linkme ir sa
vo nesusipratimu, nedrausmin
gumu, moraliniu neatsparumu 
gimdo mūsų tarpe dezorientaci
ja, suirimą, demoralizaciją”. 
Kur išsigelbėjimas nuo šių vi
dinių barbarų?

sveikino, padavė ranką, paklau- po 25-27 rb. kilogramą, Stores- 1955 metais atvažiavo mano 
sė, kokį darbą galiu dirbtu Pa- nius, riebesnius — 30 rb. žmo- žmona iš Lietuvos- Tai buvo 
sakiau, kad dirbau elektromon- nes viską išpirkdavo. Daugiau- birželio 27, 11 vai naktį. E- rugsėjo pabaigoje, 
teriu ir paklausiau, kiek gad
ina čia uždirbti per mėnesį. Tai, 
sako, nuo 500 iki 700 į mėne
sį. Mums bekalbant, prisiarti
no jaunas stambus vyras. “Jūs 
jo neklausykit, — pasakė. — 
Pas mus kas mėnesį uždiiba- 
ma nuo 800 iki 1000 ir dau
giau rublių. Tik atvykite, gau
site dar kambarį, užsiklot, pa
siklot ir lovą”. Su tais žodžiais 
aš išėjau.

Dar turiu pridurti, kad nė 
vienas iš lietuvių neturi tikėti 
komunistų pakaltais, gyvenan
čiais Šioje pusėje geležinės už
dangos, nes viskas, ką jie sa
ko, yra grynas melas. Nuvykę 
į Rusiją iš Amerikos ir kitų 

vo atvykęs akmenų karjeros vėje būdavo fciaulidnos, bet rei- ti negalėjai, nes reikėjo mfli- kį atsakymą, nes vienas kitas kraštų, turistai pripudinėjaml 
direktorius ir klausinėjo, ar nė- kėįo turėti laimę, kad patalky- rijai pasakyti pavardę žmogaus, išvažiuodavo- Vienas pažįsta- Pasamdo 4š miestų gražias mo- 

buvo trys dideli kambariai, vir- ra iš lagerio, paleisto elektriko, 
tuvė ir vienas nedidelis kam- Prašė prisiųsti į Karabasą, už 
bariukas, kur gyveno toji mo-. -9 kilometrų. Man .ten beei- 
teris, šeimininkė. Kambariuose nant, prisivijo sunkvežimis ir 
buvo po 4 ir 5 lovas, stalas ir paėmė pavežti. Vairuotojas pri
dek kėdžių, kiek buvo lovų, vežė prie pat kontoros. Jis pats 
Aš su draugu estu patekau į buvo tik prieš poni jnetų iš la- binė kaina. Galima buvo pirk- krausto, jei tik esi neatidus- teikęs: galėsi drąsiai važiuoti, gūnų žmonos. Griebiamasi ir 
kambarį, kur buvo 4 lovos. Tam gėrio paleistas. * < * r • «- -- -- ------- — *-* ***- —--------------- --------- * -*-------1—•*- - -
kambary 2 lovos buvo užimtos, Kontoroje direktorius pati- ptonuk lašinukus parduodavo vau be laikrodžio

(13) bet žmonių nebuvo. Kitus tris
čia, sako, uždarbiai didesni, nuvedė į kitą kambarį. Vienas 
darbas gerai apmokamas. Da- iš mūsų susitiko pažįstamą mo-

buvo porą savaičių, žmona no
rėjo, kad važiuočiau kartu. Nu
vykome abu paš komendantą 
ir prašėm, kad leistų mane va
žiuoti į Lietuvą drauge su žmo
na.- Komendantas “apgailesta
vo”, kad negali duoti leidimo, 
nes ne nuo jo priklauso. Bū
čiau rizikavęs bėgti, bet kas 
mėnesį iš komendantūros at
važiuodavo mūsų tikrinti. Tu
rėdavom pasirašyti, kad niekur 
neišvyksime. žmonai išvykus, 
po poros mėnesių atvyko duk
ra, kuriai jau buvo suėję 17 
metų. Palikau vos 6 metukų, o 
dabar atvyko tikra pana. Mer
gaitė išbuvo apie 3 mėnesius, 
bet man leidinio drauge grįžti 
nedavė. Buvau nuvažiavęs į Ka
ragandos miestą paklausti, ka

ti, kad motorai nesustotų. Dar- paltams ir gatavų rūbų. Medžią- da paleis. Kartikis ilgai rausė-

gailestinga kova yra varoma su 
tylinčiąja Bažnyčia.

3. Atsižvelgiant į dideles ko
munistų pastangas paversti žmo 
gų vergu, viso pasaulio krik- 
čionys privalo padidinti pastan
gas pripildyti žmoniją evangeli
jos dvasia asmeniška ir socia
line veikla.

4. Tąja prasme turėtų būti 
daugiau laikomasi Bažnyčios nu 
rodymų “Exul Familia” encik
likoje, kaip reikia saugoti krifc- 
čionišką žmogaus pagarbą.

5- Reikia kovoti su laisvaja-

vo tik porą mėnesių ir grįžo kur tas mūsų draugas, bet mė
sų šeimomis visam laikui. Aš, kas nežinojo, kur jis dingo.

Keletą dienų pavaikščiojom 
su estu po apylinkę, bet nie
kur neradom tinkamo darbo.

tų gerų uždarbių. Pasiilgau tė- Pinigai, kuriuos buvau uždir- 
vynės, namiškių, visos Lietu
vos. Komendantas tik galvą nu
leido ir pasakė: “Taip, tėvy
nė yra visiems brangi”-

Komendanto pavaduotojas iš
vedė mus į viešbutį. Už kelių Gruodžio 5 užėjus į komen- sispaudus gyventi. Maistas bu- gus sumoki, bet gauni į kaH|, vykti negalėsite”, 
gatvių priėjom vieno aukšto me- dantūrą, man pranešė, kad bu- vo-brangus. Retkarčiais krutu- o medžiagos negauni Pasiricųs- 
dinį namą. Mus pasitiko prieš- 
kanibary moteris. “Viešbutyje’

"Dabarties barbarai — rašė 
toliau St. Šalkauskis — skiria
si nuo senovės tuo, kad jie 
ateina ne iš šalies ... bet iš 
mūsų tarpo, iš šių dienų pasau
lio. kain kad atsiranda sergan
čiame kūne bakterijos, nešan
čios suirimą ir mirti ... Kiek
vienas iš mūsų gerai žino vie
na šitų barbarų vardą —■ bol
ševikus- Bet'kaip vandalai ne
buvo vieninteliai senovės bar
barai. tam ir bcdševikai. sukū
rę savo tvirtovę Rusijoje, nė
ra vieninteliai dabarties bar
barai. Jie tik ryškiausi, labiau
siai apsisprendę savo vanda- 
liškumė

ENCIKLIKOS DEŠIMTMETIS
“Exul Familia” enciklikai pa

minėti buvo paskirtas sekma
dienis, liepos 29. Ryte buvo 
iškilmingos šv. Mišios rytų ap
eigomis. Aukojo idcrainiečių 
vyskupas Komyljak. Diakono 
pareigose dalyvavo lietuviams 

1 artimas ir lietuviškai kalbantis 
gudų sielovados direktorius 
kun. VI. Salaviejus. Iškilmių 
salėje progai pritaikintą kal
bą pasakė prel. dr- A. Kinder- 
manas. Menišką programą atli
ko Utrechto choras-

darbo. Valstybė aprūpina kMc- 
vieną. Mokslas yra laisvas, ir 
visi yra laimingi” Mokytojas 
pagyrė ir toliau klausė: “Kokis’ 
dabar yra mūsų partijos šū
kis?”. Mokinys ataskė: “Mes 
turim pavyti ir pralenkti Amė-

yra bedarbiai. Tik kapitalistai 
turi ką valgyti. Negrai yra tii^- 
čiuojami kasdien, ir visi yra ne
laimingi”. Paskui mokytojas Ke
pė kaftėti apie gyvenimą So
vietuose. “Pas mus visi turi

Buvau nuvažiavęs į Karagan
dos turgų. Ten prie pat tur- 

Akmenų karjeroje darbas ne- gaus stovėjo moterys ir vyrai,
bęs lageryje, tirpo- Bkeiti 25 buvo sunkus: reikėjo prižiūrė- kurie siūlė medžiagos eilutėms,
rublius, o kitą dieną ir vėl rei- 
Ha keisti. Iš lagerio išėjęs tu- bą pradėjau 1954 gruodžio 7. gos pavyzdžius turėdavo su sa- si popieriuose ir parimi paša
lėjau susitaupęs apie 1000 rub- Pirmąjį mėnesį uždirbam 998 vim, o apžmrėti vesdavos į na- kė: “Nusikaltimas įvykdytas ka
lių. rublius, bet visvien reikėjo su- mus. Būdavo ir taip, kad pini- ro metu, tad gauti leidimo iš

taro tą valandą, kuomet mėsą at- kuris apiplėšė. 0 iš kur galėjai mas lietuvis guodė: girdėjęs, teris, kurios pa^tavinėja prie
veždavo. Būdavo didžiausios ei- žinoti, pirmą kartą matęs. Be jog nuo gegužės mėnesio pra- stalų svetiams valgius. Tos mo-
lės. Kiaulienos su lašinukais 1d- to, Karagandoje, važiuodamas dėsią leisti namo visus. 1958 teiys turi pilną burną auksi-
logramas kainavo 17.5 rb. Ue- tramvajumi ar autobusu, turė- gegtrfės 2 mane ir vieną estą nių dantų, bet sakori svečiam,
kanos (galva, kojos, kepenys) davai labai saugoti kišenes. Pi- iššaukė į komendantūrą. Ko- kad jos kolūkietės. O tai krau- kaip jie kankino ir tebekankl-
— 3 rubliai Tai buvo vaMy- nigus, laikrodfius tuojau iš- rųendantas buvo linksmai imsi- tuvių vedėjos ar .iuHtų parai- na šimtus tūkstančių žmonių.

1982 vasario 18 
ti retkarčiais ir privačiai, bet Aš pats vieną kartą parvažia* sakė, tik retida fotografiją pri- kitokios apgaulės. Bet niekam Vakarų Vokietija 

statyti, šfitictfa durianti pasą, bolševftri neparodę tar ir (Galari

tingės pakraipos, tafiau galuti
nis pasaulinio komunizmo tiks
las yra pasilikęs tas pats, bū
tent, visame pasaulyje perkeis
ti žmones pagal savo mintį ir 
tokiu būdu žmogų išniekinti. 
Propaganda ir infiltracija šiuo 
metu labiausiai puola Pietų 
Ameriką ir Afriką-

3. Berlyne siena yra teroru 
valdomos valstybės didžiausia 
ir baisiausia prievartinė prie
monė. Ji skiria^du pasauliu ir 
milijonams sudaro dar didesnę 
sielos kančią-

4. Prievartinis kiniečių bėg
lių grąžinimas iš Hongkongo į 
raudonąją Kiniją uždeda visam 
laisvajam pasauliui Kaino žy
mę; tai nusikaltimas prie žmo
gaus teisių deklaraciją. Kon
gresas apgailestauja, kad dėl 
tokio elgesio laisvojo pasaulio 
tvirtinimas, esą jis saugojąs 
laisvę ir žmogaus kilnumą, tam
pa neįtikinantis.

Kongresas reikalauja:
1, Daryti viską, kad mindžio-

ties minėjime.
PAŠAALDD&

Klekvięną .iytą vienas ar ki
tas vyskupas kongreso daly
viams aukojo mišias, 6 įvairių 

. tau^btų pamokdininfcai saky- 
s .ddvo pamokslus Šeštadienio 
lįvįkare (liepos 28 d.) aikštėje 

prie Dievo Motinos statulos pa
smuksią sakė kun- dr. A. Rei- 
r mannas. Kiekviena tauta gie

dojo Marijos giesmę savo kal- 
p ba. Sekmadienio vakare buvo 
t tradicinė susikaupimo valanda 
v bažnyčioje, čia buvo prisimin- 

ti kiekvienos tautos rūpesčiai 
Kiekviena tauta savo kalba su
kalbėjo “Tėve mūsų”.

LIETUVIAI KONGRESE
Visame; kongrese ištisai šį 

kartą lietuvių nedaug dalyva
vo. Sielovados direktorius tėv. 
A. Bernatonis tepasirodydavo 
tik karts nuo karto, nes tuo 
pačiu metu turėjo atlikti pas
kutinius organizacinius paren
gimus maldininkų kelionei į Ro
mą. Pirmom dienom dalyvavo 
Vliko tarybos nariai dr. P. Kar
velis ir J. Kairys, taip pat 
Muencheno lietuvių kapelionas 
kun. dr. J. Aviža- Ištikimiau
sios kongreso dalyvės buvo 
frankfurtiškės mergaitės — A- 
Valaitytė ir I. Janušąitytė. Kai 
pirmadienio vakare scena pri
gužėjo lietuviukų, su pagrindu 
latvių sielovados direktorius 
pasakė, kad visą' laiką lietuvių 
nebuvo matyti; kai prireikė pa
sirodyti, tai prigūžėjo pilna sa
lė. (Eli)

šv. Augustinas, — pastebi 
St. Šalkauskis, — “iškėlęs aikš
tėn dieviškosios Apvaizdos ro
lę istoriniame tautų gyvenime, 
svkiu yra irodes, kad tikra vi
suomenė, toji Dievo pilis, lai- 

Dievo meile ir aukštais 
doros žygiais. Visuomenė, ne
pagrista doriniu pagrindu, yra 
atremta į smėlio pamatą ir ti
ri suirti prie mrmo stipresnio 
ardomųjų gaivalų pūstelėjimo.- 
Tuomet ateina teisinga bausmė 
neteisingiesiems, ir sunkus 
sprendžiamasis bandymas tei
singųjų. žodžiu tariant, nega
li būti tikro visuomeninio gy
venimo be dorinio pagrindo, 
atremto galutinėje sąskaitoje į 

barbarai be kaukių” dieviškojo įstatvmo gertumą”. 
Kas yra tie kiti baibarai iš mū- Nuokrypa nuo Dievo įstatymų, 
su tarpo? kuriais privalo remtis privatus

« < bei viešas žmonių gyvenimas,
Savo aplinkoje atidžiai ap- ir yra mūsų laiku -barbariškų 

sidaire, anot St Ša&auskio, reiškinių bei barbarų siautėji- 
mirusio 1941 metais, rastume mo priežastimi-

TAUTŲ VAKARAS
Liepos. 30 programą davė 

lietuviai, rumunai, ukrainiečiai 
ir vengrai Rumunų ir ukrai
niečių tautų dvasią pavaizdavo 
jų puikiai paruošti chorai, b 
vengrai ir lietuviai rodėsi tau
tiniais šokiais. Sunku būtų tiks
liai nusverti, kuri tautybė ge
riausiai pasirodė, nes tikslas 
nebuvo varžybinis. Iš plojimo kį, jie man duoda atsiarą apar- 
sprendžiant, atrodė, kad pub- tamentą”. Po kelių minučių Le- 
lika palankiausiai buvo nusi- ninas aplankė naujoje vietoje 
teikusi lietuviams. “Malūnui” 
buvo plojama beveik be per- 
stojimo. Vasario 16 gimnazijos 
moksleiviai pasirodė švariai 
grakščiai ir simpatiškai. Nu
skambėjus paskutiniam muzi-

Staliną su gėlių puokšte. Nu
švitęs Stalinas dėkojo Leninui 
už rodomą jam pagarbą- “Ne 
visai taip, — su socialistinio 
realizmo cinizmu paaiškino Le
ninas: “Atnešiau gėles, nes tu

šia būdavo avienos. Riebi avie
na kainavo 12-14 rb., liesa — 
nuo iki 11- Mėsos konservai 
buvo labai brangūs — dėžutė 
(700 gramų) 12-15 ri>.

Rūbus čia vilkėjo visi vie
nodus: trumpi vatinukai marš
konės medžiagos. Vidutinė vy
riška eilutė kainuodavo nuo 
1000 iki 1500 rublių, geresne 
— 2000 ir daugiau. Tikrai ge
ra eilutė iki 3000 rub. Bet to-

■y FlkANCIteAM FATMKM JL ■ J’- '
ąyKįįauL jtm.. Tokia tema pabaigos paricai-

ta laikė tarptautinių krikšao- 
~::rwwįmniDrrirr-— v oiškųjų profesinių sąjungų ge.

■ nemHnis sekretorius Ą- Vania. ______  ____
wr<^rtĮr'.* '< J r** tendael iš Briuselio. Jis atkrei- tinga taktika. Sovietų Sąjungb- jamas žmogaus;kantatas % 
immmb __pė dėmesį, kad tamunM yra je j, vakarinėje čekodovaki- visame pasaulyje saugojai 

_ ptataig drojisu aukotis prieš jos dalyje naudojamos tie^au- ir atnaujinamas. ”
Dtaą, Mgu frriHFbny už sios priemonės^ Kituose kraš- " 2. Viri, kurie yra atšaki 
Dtaą. Pasaulyje yra 'apie 500 tuose viršaus švelniau atro- viešostos nuomonės štai 
milijonų krikščionių. Vadinasi dančiais metodais taip prt rie- mą, privalo "
kas trejas žmogus yra krikš- kiama sunaikinti BątoyiSį Ne- ir tie pajovus skelbti, kokia 
čionys, bet daug krikš^onių pakankamas knnipil skaičiuj 
yra virtę bailiais materialistais, dar labiau mažinamas uždarinė-

džiaginiais laimėjimais. Užmirš- nigu prieaugli ir dnmdžiant eį&< 
tama, kad niekas iš nieko veda ti pastoracinės pareigas Ran." 
tik Į nieką. ( . ka rankon eina religijos mo-? į

Išganytojas gimė sfaurde, bt- kymo draudimas su bedievi  ̂z 
čiuliavosi su vargšais, jiems kos propagandos stiprinimu. 
skelbė Evangeliją. Buvo savo 2. Nors komunistiniame 
mokytinio išduotas ir prikaltas šaulyje yra su.sidąriusms - skir- 
priė kryžiaus. Tuo keliu nuėjo 
apaštalai ir daug pirmųjų am
žių krikščionių — kankinių, 
jie visi buvo tikrieji revoliu- 
djonioriM. Tai buvo aukos ir 
meilės revoliucija.

Suprantama, Dievo karalys
tės skelbimui reikia naudotis 
visomis priemonėmis. Tačiau 
vargas tada, kai krikščionys pa
sidaro godūs žemės turtuoliai. 

Toliau paskaitininkas apžvel
gė dvasinę viso pasaulio bū
seną ir rado, kad padėtis nė
ra beviltiška, kad krikščionybė 
tebėra gyva ir traukli ir kad ji 
yra pajėgi užpildyti žmogaus 
dvasios tuštumą. Krikščionybė 
ir dabar yra pati geriausioji 
revoliucija-

6. Kalbos, tad Sovietai tau
tas itiaisvino, eina ir sattati- 
niuose kraštuose. Apie tai “ar
mėnų radijas” informuoji iž 
Čekoslovakijos tokiu pokalbiu:

‘Kodtt mes turime mylėti 
Sovietų Sąjungą?”

“Nes ji mus itiaisvtoo”.
“Kodėl mes turime neapkęs-

ti Amerikos?” S

Grįžęs į Lietuvą, pirmiauriai 
aplankiau tėviškę. Tėvas ir mo
čiutę jau buvo mirę. Motiną ra- : mokinį, mokytojas liepė pasa- 
dau dar gyvą. Aplankiau bro
lį, sAA seseris k nuvykau paš 
žmoną. Žmona buvo pertikėiu- 
si iš Kauno į Klaipėdos kraštą, 
kur gyveno jos motina. Kadan
gi žmonos motina buvo gyvenu
si visą laiką Klaipėdos krašte, 
tai gavo leidBną išvykti į Va
karų Vokietiją. Prie žmonos mo
tinos dokumeųtų ir mudu su 
žmona prisijungėm. Dtare^ 
deja, liko, nes jau buvo ište
kėjusi ne už klaipėdiečio.

Taip užsibaigė .mano kančių 
kelias. Komunistai atėmė man 
ir žmonai daug sveikatos-

Kodėl turime
(atkelta iš 2 psl.)

'■ Pabudęs Leninas paklausė, 
kur eina Stalinas. Stalinas 
džiaugsmingai paaiškino: “Vyks
ta socialistinės statybos pažan
ga ir pagal naują butų potvar-

darbo jėga reikalinga, čia pas Žemės ūkio lagerių, tai pas ją 

. atoistaiaau su viešbo- Bus tosttmuus galėjaigužuota. Nosytę namo prim- tau. Komendantas klausdavo, pasiėndau savo, ti t* didesniuose miestuose,

lagaminą ir vėl atsiradau Ka- Juos vilkėjo arba spekuliantai 
rabase- Gavau kambarį, lovą, arba aukšti sovietų pareigūnai 
patalinę. Už visa tai reikėjo mo
kėti 30-40 rublių per mėnesį-

M



Sustojo
Prof. Mykolui Biržiškai pri- 

L minti buvo parašytas šis straips
nis, ryšium su jo 80 metų su
kaktimi rugpiūčio 24. Kai 
straipsnis jau buvo surinktas 

L ir paruoštas spausdinti, atėjo 
liūdna žinia, kad tą pačią die
ną, kada jam suėjo 80 metų, 
jis išsiskyrė iš gyvųjų tarpo. 
Jam ruošto minėjimo rugsėjo 
30 jau nebesulaukė.

PROF. MYKOLAS BIRŽIŠKA 
buvo gimęs 1832 rugpiūčio 24 
Žemaitijoje, Viekšniuose, kur 
jo tėvas Antanas buvo gydy
toju- šeima buvo bajoriškos 
kilmės, tačiau Viekšnių “didy
sis daktaras” Antanas (miręs 
1922) ir jo trys sūnus — My
kolas, Vaclovas ir Viktoras — 
pasiliko glaudžiam ryšyje su 
lietuvių tauta, jai gyveno, už 
jos laisvę kovojo, jos kilimu 
rūpinosi. Jei ir daugiau Lietu
vos bajoriškų šeimų būtų nu
sekusios Biržiškų pavyzdžiu, 
mūsų tautos kelias būtų buvęs 
žymiai šviesesnis. Lietuvių di
duomenės sulenkėjimas mums 
yra buvęs nemaža nelemtimi. 
Prof- Mykolas Biržiška, ilgai 
gyvenęs aplenkintam Vilniuje, 
yra labai daug veikęs ir kovo
jęs už lietuvių tautos teises.

PROF. MYKOLAS BIRŽIŠKA. Nuotr. L. Kančiausko

“Laisvės” redaktorius svetima pavarde
Kazimieras Vidikas, buvęs 

komunistinės “Laisvės” redak
torius, miręs Brooklyne liepos 
21, kaip matėme iš jo auto
biografijos praėjusiuose dve
juose Darbininko numeriuose, 
atvykęs į Ameriką, pritapo prie 
socialistų ir vėliau komunistų. 
Savo autobiografijoje jis toliau 
rašo: '

“Laisvei pradėjus eiti dienraš 
čiu, buvau apie 1920 metus pa
kviestas į jos redakcijos narius. 
Vyriausiuoju Laisvės redakto
rium buvau dešimtį metų — v 
nuo 1924 iki 1934, naudodamas 
slapyvardį William Rhodes, kai 
kad parodo oficialūs JAV paš
te Įregistravimai, perspausdinti 
pačioje Laisvėje ir pažymėti 
jos administracijos knygose. 
Tuo laikotarpiu manyta, jog 
man kaip vyriausiajam redak
toriui dar būtų buvę nesaugu, 
tikruoju vardu — pavarde Įsi
registruoti valdinėje įstaigoje”, 
(čia tenka pastebėti, kad ‘tuo 
laikotarpiu’ Sovietų Rusija dar 
nebuvo JAV pripažinta. Pripa
žinimą paskelbė prez- D. Roo- 
.seveltas 1933 lapkričio- 16. Tai
gi, ‘tuo laikotarpiu’ ir manyta, 
kad savo tikrąja pavarde reda
guoti komunistinį laikraštį bu
vo dar nesaugu. Slapstytas! vi
sokiais kitais vardais. K. Vidi
kas pasakojosi, kad siauram 
būrelyje jis dar vadinosi Vil
kiu, gi dažniausiai pasirašinė
jęs V. Tauru. Kai Sovietų Ru
sija buvo pripažinta ir komu
nistai Amerikoje labiau pakėlė 
galvas, K. Vidikas pamažu trau
kėsi, nes keitėsi ir jo pažiū
ros. Red).

“Kuomet paskui neribotam 
laikui pasitraukiau iš redakci
jos darbo sveikatai taisyti ir 
nebegrįžau per pusmetį ar kiek 
daugiau, tai vyr. redaktorium 
buvo paskirtas Rojus Mizara.

“Pagaliau grįžęs redakcijom 
rašiau pasaulines žinias ir re
dagavau mokslinį Įvairumų pus
lapį, dažniausiai pats jį prirašy
damas tokiais slapyvardžiais, 
kaip NM, JCK, V. T. ir k. Taip 
tęsėsi ki 1954 m- vasaros, ka
da išėjau į pensiją — Soc. Se- 
curity.

“Vengiau antireliginių raši
nių, kiek tai nuo manęs pri
klausė”.
IEŠKOJIMAS KELIO ATGAL

“Bažnyčią pradėjau lankyti 
bent nuo 1924 metų ir sten
giausi, gal būt, reguliariai sek
madienių Mišių išklausyti iki 
1939 m. Paskui per kelioliką 
metų skendau girtavime, pagi
riomis dirbdamas laikraščiui ir 

dažnai nebeišsipagiriodamas at
ėjimui į bažnyčią. Apie 1949 m. 
dalinai dėl žarnyno opų, pra
dėjau susitvarkyti ir, kiek at
simenu, vėl daugmaž regulia
riai bažnyčią lankyti. Taip ir 
iki šiol, jau tik labai retai ka
da praleidus Mišias dėl neapdai
rumo, dėl kokios *progresyvių’ 
pramogos ar kitos nerimtos 
priežasties”.

SUSITAIKYMAS SU DIEVU
“Išpažintis atlikta: 1955 m- 

rugpiūtyje; 1958 liepos mėn. 
— visuotinę išpažintį; 1959 m. 
gegužyje; 1959 m. spalyje at
likau išpažintį ir gavau pasku
tinį patepimą, bet be Komuni
jos, kurios ligoninėse neduoda 
prieš pat sunkią operaciją; 1960 
m. šv. Trejybės sekmadienio iš
vakarėse buvau pradėjęs išpa
žintį, bet, kunigo įsakymu, ne
galėjau jos tada baigti- (žodžiu 
paaiškino, kad pradėdamas iš
pažinti pas airį kunigą pasi
sveikinęs lotyniškai — Laude- 
tur Jesus Christus! Kunigas pa
manęs, kad prieš save turįs 
taip pat kunigą arba ekskuni- 
gį ir išpažintį nutraukęs tai iš
aiškinti. Išpažintis atlikta vėliau 
Red.).

“1962 m. birželio 23 ir 24 
atlikta išpažintis kun. Piktur
nai ir priimta Komunija. Ka
zys Vidikas — V. Tauras (Sla
pyvardis)”.

Tuo parašu baigiasi rašomą
ja mašinėle rašytas ir vietomis 
ranka taisytas bei papildytas 
trumpas gyvenimo aprašas, an
gliškai pavadintas “My auto- 
biographical memoranda". Ra
šyta 1962 birželio 4, bet pas
kutiniai įtarpai ir prierašai ran
ka daryti birželio pabaigoje, 
prieš išvykstant į King’s Coun- 
ty ligoninę.

Antrą kartą į tą ligoninę 
kun. Vyt- Pikturna nuvežė lie
pos 16 ir vos įprašė, kad pri
imtų, nes buvo visai be vilties. 
Mirė iš liepos 21 į 22. Palai
dotas šv. Karolio kapinėse lie
pos 24. Gyveno 215 So. 3rd 
St., Brodklyne, globojamas Mrs. 
Stelmok. Buvo du kartus civi
liškai vedęs ir divorsavęs- Vai
kų neturėjo, giminių Ameriko
je nepaliko.

KUN. VYT. PIKTURNOS 
PAAIŠKINIMAI

Kun. Vyt. Pikturna Darbi
ninko redakcijai pasakojo, kad 
jo pažintis su K- Vidiku prasi
dėjo nuo 1955 metų, kai velio
nis pats atėjo į kleboniją ir pa
reiškė, kad norįs atlikti išpažin
tį. Po to dažnai jį lankė, bet 
ir niekam viešai neskelbė jo

VILNIUJE prof. Mykolas Bir
žiška išgyveno beveik dvidešim
ti metų, baigęs gimnaziją Šiau- 
liuose (1901) ir teisės moks
lus Maskvos universitete (1907). 
Dar studentaudamas lankėsi ir 
dirbo Vilniuje — lietuvių or
ganizacijose ir redakcijose. Da
lyvavo didžiajame Vilniaus sei
me (1905) ir tų metų revoliu
ciniame judėjime. Užimant Vil
nių vokiečiam 1915 metų va-
sąrą, iš jo nepasitraukė Rusi
jon, kaip padarė nemažai kitų 
lietuvių šviesuolių. Vokiečių o- 
kupacijos metu įsijungė į kovą 
už Lietuvos nepriklausomybę: 
dalyvavo Vilniaus konferenci
joje (1917), buvo išrinktas į 
Lietuvos tarybą, pasirašė Lietu
vos nepriklausomybės paskelbi
mo aktą (Vasario 16). Nepasi
traukė iš Vilniaus nė tada, kai 
miestas ėjo iš rankų į rankas 
(1919 - 1920): lietuvių, bolše
vikų, lenkų- Lietuvos vyriau
sybei iš Vilniaus pasitraukus 
(1919 pradžioje), Vilniuje ėjo 
generalinio jos įgaliotinio parei
gas (buvo ir švietimo ministe- 
riu M. Šleževičiaus kabinete). 
Kovojo su bolševikine Kapsu
ko vyriausybe, buvo jos kalin
tas. Taip pat visom jėgom prie
šinosi lenkų pastangom Vilnių 
sau pasilaikyti- Dalyvavo gar
siose Suvalkų derybose (1920 
spalio 7) Vilnius pačių lenkų 
buvo Lietuvai pripažintas, bet 
po dviejų dienų “sukilėlio” gen. 
L. želigowskio okupuotas. Tos 
okupacijos metu prof- M. Bir- 
žiška griebėsi boikoto prieš rin
kimus “Vilniaus seimo”, ku-
riam buvo skirta nutarti Vil
niaus krašto prijungimą Lenki
jai. Už tą akciją buvo suimtas, 

atsivertimo. Velionis nenorėjo 
garsintis, kad “progresyvieji” 
jo nepultų, nevargintų ir ne
lankytų. Ir lietuvių bažnyčios 
privengęs dėl nereikalingų kal
bų, o taip pat dėl to, kad pa
keliui sutikti progresyvieji vadi
nę į savo butą, kafeteriją ar 
saliūną, nulenktų nuo bažnyčios 
Paskutiniais metais savo religi
nėje praktikoje buvo uolus ir 
jautrus, gailėjosi praeities pa
klydimų, sielojosi tuo, kad sa
vo veikla ir raštais galėjęs ne 
vieną išvesti iš tiesos kelio ir 
atitolinti nuo Dievo. Dievą vi
są laiką tikėjo, tik klaidingai 
manė, kad galima apsieiti ir 
be bažnyčios. Dažnai prisimin
davo savo motiną, kuri jį ma
žą mokiusi Dievą mylėti ir, gal 
būt, tai jam padėję grįžti į tik
rąjį kelią. Amžinąjį atilsį duok 
jam, Viešpatie- — baigė savo 
pasakojimą kun. Vyt- Pikturna.

(Bus daugiau)

O k tek t* t M k a S

plakusi signataro
A. A. prof. Mykolas Biržiška

pasodintas Lukiškių kalėjiman 
(jame sėdėjo ir caro laikais), 
grasinta mirties bausme. Įsiki
šus Tautų Sąjungos komisijai, 
ištremtas į nepriklausomą Lie
tuvą 1922 vasario mėn.

Vilniuje teko pirmąjį kartą 
prof. Mykolą Biržišką sutikti 
mokytojų kambaryje, kai 1918 
pavasarį laikiau egzaminus į 
“Ryto” gimnazijos III klasę. 
Gimnazija pradėjo veikti dar 
1915 spalio 18, vokiečių oku
pacijos metu. Mykolas Biržiš
ka buvo direktorius. Tai buvo 
iš viso pirmoji gimnazija dės
tomąja lietuvių kalba. Vėliau 
buvo ir pavadinta Vilniaus I 
gimnazija, kuri iš 47 mokinių 
su 5 klasėm išaugo į 19 kla
sių su 500 mokinių (1922). Ne-
maža jų išėjo savanoriais. Kiti 
įsijungė į partizanines kovas 
dėl Vilniaus- Kai lenkai aptiko 
pėdas, teko iš Vilniaus bėgti.

KAUNE prof. Mykolas Bir
žiška buvo Aušros gimnazijos 
direktorius (1922 - 30), Kauno 
universiteto profesorius, Hu
manitarinių mokslų fakulteto 
dekanas, prorektorius ir rek
torius. Aušros gimnaziją teko 
baigti M. Biržiškai direktoriau
jant (1924)- Iš vilniečių būre
lio, kuris rinkdavosi Aušros 
gimnazijoje, išaugo Vilniui Va
duoti Sąjunga, kurios pirminin
ku prof. M. Biržiška buvo ilgą 
laiką. 1931 metais lankė Ame
riką rinkdamas aukas.

Kaune įsteigus Lituanistikos 
institutą (1939), prof. M. Bir
žiška buvo jo narys. Nuo 1941

LOS ANGELES lietuvių parapijos surengtos lietuvių dienos svečių dalis programos metu. Nuotr. L. Kan- 
čausko.

STUDENTŲ ATEITININKŲ STOVYKLA DAINAVOJE
Studentų Ateitininkų Sąjun

gos vasaros stovykla prasideda 
rugpiūčio 25, baigsis rugsėjo 
9 Dainavoje, Manchester, Mich. 
SAS metinis suvažiavimas bus 
ten pat rugsėjo 6-9.

Algis Lukas, užbaigęs tarny- 
gą JAV aviacijoje ir šiuo me
tu besiruošiąs inžinieriaus ma
gistro laipsniui, bus šių metų 
SAS vasaros stovyklos komen
dantas. 1956-57 metų SAS val
dyboje Algis ėjo iždininko pa
reigas. Paskutiniu metu gyve
no Washingtone, palaikė arti
mą ryšį su New Yorko ir Phi- 
ladephijos SAS draugovėmis, 
kurios jį kvietėsi paskaitom.

_ Lilė Tumosaitė, studijuojanti 
psichologiją Loyolos universi
tete Chicagoje, sutiko eiti mer
gaičių vadovės pareigas. Lilė, 
paskutiniais metais redagavusi 
literatūros skyrių “Ateityje”, 
yra naujai išrinktos' Chicagos 
draugovės valdybos narė.

Petras Kaufmanas bus spor
to vadovas- Petras studijuoja 

metų pradžios, perkėlus insti- 
tuvą į Vilnių ir pavertus Lie
tuvos mokslų akademija, buvo 
vienas iš akademikų. Tuo me
tu buvo ir Vilniaus universi
teto rektorius. Akademijoje 
tekdavo dažnokai susitikti, o 
vokiečiam išvijus bolševikus, 
rūpintis akademijos reikalais, 
kai prof. M- Biržiška kurį lai
ką ėjo akademijos pirmininko 
pareigas.

TREMTIES metu Vokietijo
je prof. M. Biržiška skaitė pa
skaitas Pabaltijo universitete 
Pinneberge (1946 - 49). Ame
rikon atvyko 1949- Čia Los An- 
heles labai gyvai dalyvavo vi
suomeniniame lietuvių gyveni- 

PALAIDOTAS KUN. J. RIAUBA
Kun. Jurgis Riauba, nelauk-

tai miręs rugpiūčio 19, iškilmin
gai palaidotas rugpiūčio 23 iš 
Švenč. Marijos Gimimo bažny
čios- Gedulingas mišias prie di
džiojo altoriaus aukojo vysk. 
Vincentas Brizgys, aistuojamas 
kun. P. Totoraičio iš Newarko 
ir kun. A. Kardo iš Grand Ra- 
pids. Prie šoninių altorių mi
šias aukojo kun. J. Kluonis, 
kun- D. Lengvenis, kun. A. 
Treška, kun. V. Statkus ir kun.
V- Kaleckis. Iš viso gedulingo
se pamaldose ir laidotuvėse da
lyvavo apie 40 kunigų, tarp jų 
prel. Ig. Albavičius, prel. J. 
Paškauskas ir prel. M. Krupa
vičius. Su velioniu atsisveikin
ti į pamaldas buvo atvykęs ir 
Gary, Ind., vysk. Grutka. Velio-

fiziką Loyolos universitete Chi
cagoje. Yra veiklus Chicagos 
draugovės ir Grandies korpo
racijos narys. Nuo pat “Atei
ties” redakcijos perkėlimo į Chi 
cagą yra dirbęs žurnalo redak
cijoje. šį rudenį jam perduo
damos “Ateities” vyriausio re
daktoriaus pareigos.

Stasys Rudys, šiuometinis S 
AS pirmininkas, bus stovyklos 
vadovas. Stasys ruošiasi chemi
jos doktoratui Illinois univer
sitete, Urbanoje.

Egidijus Užgiris, šį pavasarį 
Illinois universitete, Urbanoje, 
įsigijęs iš fizikos bakalauro 
laipsnį ir išvykęs tolimesnėm 
studijom į Harvardo universite
tą Catabridge, Mass-, eis ūkio 
vedėjo pareigas. Egidijus šių 
metų SAS valdybos iždininkas. 
Jis taip pat paruoš būrelių dis
kusijų programą.

Jonas Meškauskas, studijuo
jąs komercinę psichologiją, ak
tyvus Chicagos SAS draugovės 
ir Grandies korporacijos narys, 
eis berniukų vadovo pareigas.

širdis
me, kiek jo sveikata leido. 
Be to, ir sunkiom tremties są
lygom paruošė spaudai ke
letą stambių savo ir brolio Vac
lovo knygų. Daug veikalų ir 
straipsnių išleista Lietuvoje. 
Kone visi liečia mūsų tautos 
kelią, kaip yra pavadintas ir 
vienas dvejų tomų veikalas — 
“Lietuvių tautos keliu” (1952- 
53). Ta\ lietuvių kūrybos’ ir 
būties kelias. Prof. M. Biržiš
ka tame mūsų tautos kelyje 
yra nebeapeinamas. Toks stam
bus yra jo indėlis- Būtų neį- 
manoma trumpam straipsnyje 
net apgraibomis tai apžvelgti. 
Nukreipiama skaitytojus į Lie
tuvių enciklopediją ir paties 
Jubiliato autobiografinius vei
kalus, kaip “Anuo metu Viekš
niuose ir Šiauliuose”, “Lietu
vių tautos kelias”, “Dėl mūsų 
sostinės” ir k. S. Suž.

nis toje vyskupijoje dirbo pas- -
kutinius penkis mėnesius- At
sisveikinimo pamokslą pasakė 
kun. Juozas Domeika, velionies 
kurso draugas iš seminarijos 
laikų. Kapinėse liturgines apei
gas atliko ir paskutinį žodį ta
rė kan. Feliksas Kapočius. La
bai daug dalyvavo žmonių Pet
kaus laidotuvių namuose, kur 
velionis buvo pašarvotas, baž
nyčioje ir kapinėse- Visus pri
slėgė tai, kad buvo dar jauno
amžiaus ir dieną prieš tai da
lyvavo klebono kun. Aniceto 
laidotuvėse. Velionis buvo gi
męs 1910 spalio 10 Lietuvoje. 
Kunigu įšventintas 1934 birže
lio 17 Vilkaviškyje. Amerikoje 
išgyveno apie dešimtį su vir
šum metų (kvd)

Kęstutis Skrupskelis, besi
ruošiąs filosofijos studijų dok
toratui Toronto universitete, 
1960-61 ir 1961-62 metų SAS 
valdybos narys, paruošęs pas
kutinių dvejų metų SAS studi
jines temas, sutiko būti stovyk
los studijinės programos koor
dinatorium.

Kun. Kazimieras Pugevičius 
sutiko dalyvauti šių metų SAS 
vasaros stovykloje, atvyksta iš 
Baltimorės į Dainavą, kur vi
sas dvi savaites praleis studen
tų tarpe. Kun. K- Pugevičius 
buvo kapelionu 1961 metų SAS 
stovykloje; be to. stovyklos 
metu su jo pagalba įvyko iš
samus “Mater et Magistrą” en
ciklikos nagrinėjimas, šiuo me
tu jis vikarauja šv. Pijaus X 
parapijoje Baltimorėje.

šių metų SAS vasaros sto
vykloje dvasios vado pareigas 
eis SAS dvasios vadas kun. dr. 
P. Celieiius. Religinio susikau
pimo dienai, rugp. 31. kun. P. 
Celiešius ruošia pokalbių pro
gramą. (SAS CV)

l?t>4 VYKITE SI. MI ILSI DE M. J 
WAVERLY 6-3325

RADIJO PROGRAMOS
BOSTON, MASS.

Vedėjas
JONAS J.. ROMANAS, Sr. 

WHIL - 1430 kil. Medford, Mass.
Sekmadieniais nuo 11 iki 12 vid.

Vedėjas
P. Viščinis

AM bangomis 1190 kilociklų
FM bang. 105.7. megaciklų 

-iš
WK0X, Framingham, Mass.
Sekmadieniais 8-9 vai. ryte

Vedėjas 
Step. M i n k u s

WLYN — 1360 kilocycles 
Sekmadieniais nuo 1-1:30 vai. p.p.

McKEESPORT, PA. 
WEDO, 810 banga 

Vad. kun. Alf. Sušinskas 
706 Talbot Avė., Bradock, Pa. 
Sekmadieniais nue"1:30 vai. p-p.

DETROIT, MICH.
WJLB, 1400 banga

Vedėjas Ralph J. Valatka 
15756 Lesure, Detroit 27, Mich. 

BRoadvvay 3-2224
Šeštadieniais 5-5:30 popiet

HARTFORD, CONN.
WP0P, 1410 klc.

Ved. Alg. Dragūnavičius
273 Victoria Rd., Hartford 14, Conn. 

Tel.: CH 9-4502
Sekmadieni — 11-12 vai. dieną

PHILADELPHIA, PA.
VVTEL, 860 banga 

Vedėjas Adolfas Gaigalas 
335 Titan St., Philadelphia 47, Pa.

H0ward 7-4176 
Šeštadieniais —

VVATERBURY, CONN.
WWCO — banga 1240-1000 kil. 

ved. Ant. Paliulis 
321 Robinvvood Rd. 

pran. Edv. Melninkas 
sekmad. — nuo 12:30 iki 2 vai. p.p.

CHICAGO, ILL.
Sophie Barčus

Radijo stotis WOPA, Oak Park, III.
A.M. 1490 kiloc.; F.M. 102.7 megac.

lietuvių kalba:
kasdien 10-11 vai. r.; šešw. - sekm. 
8-9:30 vai. r.; Lietuviškos vaka
ruškos pirmadieniais 7-8 vai. vak. 
Anglų kalba: kasdien 7-7:30 v. v.

į Stephen B rėdės, Jr
ADVOKATAS

37 Sheridan Avenue 
Brooklyn 8, N. Y.

TeL APplegate 7-7083

C. A. Vokei - Vokietaitis
ADVOKATAS

41 — 40 74th St. 
Jackson Heights, N. Y.

Tel. NEwton 9-6620

MALDAKNYGĖ

DIDYSIS 
RAMYBĖS 
ŠALTINIS

PREL. PR. JURO

Pataisytas III leidimas 
Išleido Tėvai Pranciškonai

640 pusi. Kaina 4 dol. Labai 
patrauKli, tinka kaip dovana 
visokiomis progomis. Gauna
ma pas knygų plaUntojus ar 
leidėjus adresu: —

FRANCISCAN FATHERS 
DARBININKAS

910 Witloughby Avenue 
Brooklyn 21, N. Y.
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jonunas-

Thompson, Conn.

Montreal, P. Q.

naus.

Marianapoiio Tėvų Marijonų vardu

zapa (Teresė Zablockaitė) yra 
žemaitė, baigusi žemės ūkio 
mokyklą Lietuvoje ir ten 1937

p.p.'Šiluvos pamaldos: procesija, giesmės, 
maldos, pamokslas, palaiminimas Švenč. 
Sakramentu prie Šiluvos Marijos alto-

CLEVELANDO lietuviai Los Angeles lietuvių dienoje. Ii k. j d': sėdi: 
žukieni, kun. P. Dzegoraitis, Mekišienė ir Gilys; stovi: L Žukaitė, E. Ja- 
rašnas, J. Laucius, Mekiiius, V. Gilys, A. Telyiėnas ir J. Žukas. Nuotr. 
L. Briedžio..

Mokslo metai Baltimorės ar
kivyskupijos mokyklose prasi
dės rugsėjo 6. Šv. Alfonso pa
rapijos mokykla remontuojama 
ir baigiamaparuošti pamokom. 
Tėvai prašomi leisti savo vai
kus j šia k katalilėšką mokyklą, 
kurioje dirba pasišventusius 
mokytojos seserys kazimierie- 
tės. Mokinių skaičius šioje mo-

namu. Visi

rėjo išsiaiškinti, ar smarkiai Kūno paskaitos apie lietuvių 
esame apdulkėję per paskutinį bendruomenės kaip tautinės ma 
dešimtmetį ir kas darytina, kad žumos padėtį svetimame feraš 
nusėdusias gyvenimo dulkes te. Dėdmajose užkliūta už tau- 
nupūstume. tinių parapijų problemos, kuri,

. . ' i
MS tAUKlTC daug utoirūta ir nepakankamai

VAJUI W

Apskritai reikia pasakyti, kad 
už visokius nusikaltimus Ame
rikoje persilpnai baudžia..

Kitas dalykas, kuris Ameri
kos gyvenime yra taisytinas, 
tai kova apskritai su visuome
nės nusikaltimais, nes tai dar 
ro blogą įspūdį jaunimui ir dar 
nesugadintai visuomenei. Pasi
skaitęs laikraštį ar pasižiūrėjęs 
televizijos, gauni įspūdį, kad 
čia maža dorų žmonių, ir nori
si pritarti tiems, kurie skel
bia, kad nevagia tik tie, kurie 
neturi progos; nesimuša tik 
tie, kurie neranda už save silp
nesnių, ir panašiaL šia krypti
mi, pavokti visuomenę, žinoma, 
nėra lengvas dalykas, bet ban
dyti reikia, nes palikti civili
zuoto barbaro būklėje negalima. 
Juk švedai, suomiai kirto už 
vogimą ar mušimąsi rankas, 
kad būtų gėda tokiam ir žmo
nėse pasirodyti.- Tad šiais lai
kais aniem kraštam nereikia ga
minti užraktų, ir nereikia sau
goti savų daiktų, nes žino, kad 
niekas nevogs. Kiekvienos do
rybės jgyvėndinimo kelias sun
kus ir ilgas, bet šiandien, kai 
turime visuotinį mokymą,, ra
dijo — televiziją, kai galima 
pavartoti dar valdžios priemo
nes, tai dalykas darosi visiškai 
įmanomas. Juk ir Europa dar 
tik neseniai įsivedė privalomą
ja mokymą (Austrija, Šveicari
ja, pirmavo šioje srity tik 1800 
m.)- Ypač šiais laikais daug vil
čių dedama į priaugančias kar
tas dėl to, kad čia jaunimas ne 
tik būtų supažindinamas su 
dalyku, bet čia pat ir prati
namas.

Rosarip Lietuvių Itandr 
Argentinoje liepos 29. 
buvo pagerbtas Darius ir 
rėnas.

♦nanfatilrm mnlrylria mokslo 
tus pradeda rugsėjo 8, šešta
dienį, 9 v- registracija, stoja-

Parduodama* 55 akrų ūkto 
su 7000 talpos vištide ir 19 
-kambarių alyva apšildomu gy-

M. Juozapa yra viena iš dau
gelio mažai žinomų seserų, ku
rių rūpestingo darbo ir pasi
šventimo dėka kongregacija at
lieka didžius darbus. Jubilėjaus 
proga linkime jai ištvermės bei 
sėkmės ir toliau.

Rugpiūčio 15, Žolinėje, Ne
kaltai Pradėtosios Mergelės se
serų kongregacijos vienuolyne 
Putname buvo nebe eilinės iš
kilmės. Kongregacijos vyresnio
ji motina M. Augusta ir sesuo 
M. Juozapa atšventė savo vie
nuoliško gyvenimo sidabrinį 
jubilėjų ir trys noviciatės da
vė vienuoliškus įžadus: amži
nuosius sesuo M. Bernadeta 
(Matukaitė iš Toronto), laiki
nuosius sesuo M. Jurgita ^da
rytė Saulaitytė iš Oakville, 
Conn.) ir sesuo M. Kordija 
(Aiašn Gataveckaitė iš Toron-

UIIIĮII n. j L

' Ktm. Krabą irilifeBj 
rugpiūčio 19 Šv. Marijos 
kalto Prasidėjimo klebonijoje ^ 
Best Chteago. Ind. Buvo 
1910 spalio 10, kunigu ^šventi^O 
tas 1934 biriteko 17 Vilkaviškio-įBi 
vyskupo. Ilgesnį laiką dirbo pa--||| 
ktmrarinį darbą Grand RuptĄ* ■ 
vyskupijoje, Mick, o paskuti- į 
niu metu Gary diecezijoje, 
Chicago, Ind. • ' / *

, Stasy* Baras* solistas, rd^»?WJ 
lyvaus Kalifornijos lietuvių die-^^- 
noje, kuri įvyksta rugsėjd^g® 
Los Angele. . ■ •__ įy;

kykioje kasmet mažėja.
Teofilė' Matulevičienė, senos 

kartos lietuvė, ilgai gyvenusi 
Baltimorės vadinamam “Glyn- 
dų kaimo” rajone, mirė rugpjū
čio 10. Gedulingos mišios buvo 
rugpiūčio ,14- Palaidota Holy 
Redeemer kapinėse. Liko nu
liūdusios dukros Juozapina ir 
Amelija ir eilė anūkų.. yxto.

kio. Vakaro programoje taip pat 
dalyvaus rašytojas Paulius Jur
kus. Programai pasibaigus bus 
šokiai. Vakaras įvyks Ukraintau. 
Nationao Temple salėje, 4655 
Martin, Detroit, Mietu

Kalėjimai primena atostogas, 
tik šiek tiek apvaržoma lais
vė, o jeigu juose būtų įvesta 
televizija ir pramogos, tai dau
gelis pasirinktų kalėjimą negu 
laisvę dėl to, kad ten gyveni
mas lengvesnis, nereikalaująs 
iš žmogaus jokių rūpesčių. Ka
lėjime pilietis turi pajusti, kad 
atlieka bausmę, ne atostogau
ja. Tada mažiau atsiras ir kan
didatų į kalėjimus.

rios ryžtasi aukotis ir tęsti kon
gregacijos darbus- Tenka lenkti 
galvą ir prieš jų tėvus, kad sa
vo dukteris išleido, nes kartais 
atsiranda kliudančių tam šVen- vykusi į šias nepaprastas iškil

mes. M- Augusta padėkojo vi- 
nam darbut O mum tai dar šiem atsilankiusiem ir gausiai 
svarbiau, nes Lietuvoje vienuo- laiškais sveikinusiem. Po var
liškam darbui kelias užkirstas, šių vienuolyno sodyboje visi 
o čia tik iš dalies mūsų tau- švenčių dalyviai buvo pristatyti 
tos nedaug ir pašaukimų pasi- vyskupui Pr.

kviečia lietuvių visuomenę at
silankyti į jų rengiamą dramos 
vakarą, kuris įvyks Detroite, 
šeštadienį, rugsėjo 8, 7:30 va- ■>. 
kare. Bus statoma Birutės P6- 
kelevičiūtės premijuoto veikalo 
“Auksinė žąsis” ištrauka. Ma- < 
tysime autorę Samanėlės rolėje 
J. Kelečių — Fortūnato, Kazį 
Veselką — Pikio ir Leoną Ba« 
raustą — Kajetono Garveniš-

nĮ^UĮtipnMra aplinka ir knriimg. 
__________ dažna apleidžia patys tėvai. | 

” Atrodo, lyg > būtų auginant 
I* it ėtemutąiii a®!“4®’““ pagausinti ...

. , - L-TZZZ4 Penktadienį, rugpiūčio
° ™ ~~ ‘ gfchusyta dr. Antam StaKadto 

*> pakaita įsigalėjusi 
itirini-iio-r myse “ėgė^štamą — tą neienp 

tą pastovimą būti visų sričių 
žinovais. O kas dedasi visa 
nąs, lažniausiai meto* nefinou 
Saštadienį kaH)ėjo dr. Vytautas 
Vygantas apie S. Amerikos ka- 
tafikus bei jų proUemas.

Be šių paskaitiainkų žuvo 
dm panešimų ir. pašnekesių- 
Sve&s iš Europos dr. Jonas 
Grinfos vienu atveju pasakojo 
apie Maironį, kitu — kaip vo
kiečiai atsiliepia apie rezisten- 
dją lietuvoje. Kun. dr. Juoaaa 
Vainora, iš Romos, vaizdžiai 
nusakė šiancbeninės Lietuvos 
religini gyvenmią, o b^iruošiąs 
Vatikano diplomatijai kun- A. 
Bačkis, irgi iš Romos, nupie
šė Prancūzijos gyvenimą.
KAI MĖNULIS PAKILDAVO-

Vakarop stovyklautojai nesi
skubino gultų. Dalyvaudavo va
karinėse programose. Buvo pa
rodytas antikomunistinis fil
mas “Operation Abolition” ir

11:00 

1:30 

2:30

taiko. Gbrbė atmnančiom į 
Viešpaties pjūtį!

Iškibnės
Iškilmes pradedant, 10 vaL 

buvo sutiktas Norwicho vysk. 
Vincentas J. Hines- Juinliatėm 
savo įžadus atnaujinus, o nau
jom seserim juos davus, vysku
pas savo paiboksle pabrėžė vie
nuoliško gyvenimo reikšmę ir 
duotų įžadų svarbą. Mišias au
kojo kųn. dr. Cukuras, asistuo
jant kapelionui kun. St Ylai ir 
kun. J. Kubiliuj S. J.

Emalinėse dar dalyvavo lietu
vių marijonų provincijolas kun 
J- Jąnčius, MIC, Marianapoiio 
koteįpjos rektorius kun. J. Pet
rauskas, MIC, kun. M. Urbona
vičius, MIC, kun- Pov. Balta
kis, O.F.M., iš Toronto, kun. 
V. Gutauskas, S.J., Nukryžiuo
tojo Jėzaus seserų kapelionas 
kun. J. švagždys ir 3 seserys 
iš Breektono^ kun- kleb. J. Vai^ 

metais įstojusi vienuolynan, tekūnas ir kun. V. Martinkus 
1938 atvyko į JAV padėti čia iš Providence, R. I-, kun. V. 
jau prieš dvejus metus įsikū- Paulauskas, Šv. Dvasios 5 se- 
rusiom penkiom seserim. Gyve- serys iš Putnamo ir Gailestin- 

dirbo Marianapcūyje, gumo 2 seserys iš Hartfordo.
Hinsdale, Marijos viloje Thomp- Daug buvo susirinkę seserų rė- 
sone. Dąug metų buvo motiniš- mėjų ir geradarių iš įvairių be
kojo namo Putname ekonomė, tuvių vietovių.

yra nauji. Kaina 25,000 doL MB 
Ujimo sąlygos labai prietiNk 
mos- Rašyti: Mr. Josepb Gai
lins, R.F.D. 1, Scotland R. 97, 
Bok 193, Hąrapton, Conn. cr

gauja. Apie 100 tarnautojų 
leista.

— LioIuvm Pajūris - Ma- ~ 
žosios Lietuvos Bičiulių Dnnk } j 
gijos leidžiamas keturis tartus 
į metus laikraštis — mojau*••x‘- 
siam savo nymery (2-10, 19035 
duoda gausiai modtiagos iš pca*' ] 
eities ir dabartinių dienų. Laik
raščio adresas: 7116 CstMr

Už pasisekimą visuotinio Bažnyčios susirinkimo
Už Pasaulio taiką
Už kenčiančius brolius ir seseris Lietuvoje ir 
užsienyje

Tabūną laisva Lietuva
Po pamaldų vienuolyno sa

lėje buvo vaišės, kurių metu 
vysk. V. J. Hines savo sveiki
nimo kalboje išreiškė pasigėrė
jimą seserų veikla jo vyskupi
joje ir palinkėjo: “Tebūna lais- 

Tenka labai džiaugtis ir nau- va Lietuva”. Dar kalbėjo Ma
jai vienuolynan stojančiom* ku- saitienė, kurios dukrelė yra vie

na iš jauniausių kongregacijos 
seserų, sesuo Rožė, bet jau tre
ti metai guli ligos patale pas 
tėvus. Ir ji su tėvais buvo at-

Sukaktuviniitim motina M. 
Augusta (Apolonija Sereikytė) 
buvo prisiminta įėjusiame 
Darinninko numeryje. Antroji

— Ctauolande,. minint MMrė&|||i 
nio 190 metų sukaktį, VątdilM-3. 
teatras stato Maironio istorinę 
5 veiksmų dramą “Kęstučio ; ' 
mirtį” -

— Atlanto rajono skautai ir \ 
skautės rugpiūčio 26 d. pra
dėjo savaitės vasaros stovyklą 
Camp Harrison Child, Manom 
Mass., amerikiečių skautų sto- vį 
vyklavietėje- Stovykla įrengta . 
prie gražaus ežero, erdvi, to- 
dėl vadovų patogumui,. Tėvų 
Pranciškonų gimnazijos auklė- 'Z 
tiniai iš Kennebunkporto su sa- 
vo mokytoju kun. V. Bitinu prar 
ves stovyklai telefoninį susisie- 
kimą. Kun. V. Bitinas stovyk- 
loję pasLiks keletą dienų ir S 
skautams praveš pasikalbėk- . S 
mus aktualiomis jaunimui te- 
momis. ' |Į|

— Ateitininkę Sendraugę 
Sąjungos naujai išrinktoji een- / 
tro valdyba perėmė pareiga^ f - 
Dainavoje sendraugių stovyk
los metu. Pareigomis taip 
siskirstyta: pirmininkas praf. 
Justas Pikūnas, vicepirm. iztŽ. 
Jurgis Mikaila, sekretorius dr. 
Kęstutis KeMys, sekretorė už- 
sienio reikalams Valerija Kun- 
drotienė, iždininkas Leonas Ba-_

Šiandien Amerikos mokykla 
yra po klausimo ženklu:' kas 
daryti? Nepakanka vien pasi- 
didžhKAi, kad pas mus visa ge
rai, net geriausia. čta viSa no
rima matuoti pagal gyvenimo 
lyŠ- Niekūs to nenori užgin
čyti: jis aukštas, niekam neke
lia abejojimų, negali būti net 
ir ginčų- Tačiau kitas klausi
mas yra su žmogum, ypač su 
priaugančiomis kartomis, su mo 
kykla. Ar čia toks pat aukštas 
lygis? Ar jaunimas gali, būti 
kitiem kraštam? pavyzdžiu?

Imkim Europos la^aštų jau
nimą. Kur jūs girdėjote, kad 

duota jo analize. Kūrenta vie- susidarytų mokinių gaujos už- 
nas neorganizuotas laužas. Pa- puldinėti žmones, kėsintis į 
sidžiaugta sendraugių prieaug- žmogaus gyvybę, plėšti bankus?

(nukelta į 6 psL) ~ Toki dalyku svetimi visai Eu

ropai, bet pasitaiko^ dažnai 
Amerikoje. Vadinasi, ŠA kaž
kas negerai su Amerikos mo
kykla.

Pirmon galvon reikta atkrei
ti dėmesį į gimnaziją (Hų£i 
School) ir pradžios mokyklą— 
duoti mokiniam pakankamai 
darbo. Juk mokinys pamokų 
beveik neruošia, dykinėja.Tai- 
gi, rimtai pasirengti unįverti- 
tetinėm studijom negali, nors 
laiko turi pakankamai. Gauda
mas pakankamai ir darbo bei 
tinkamai jį atlikdamas, moki
nys ne tik žengs moksle, bet 
kartu ir dorės, nes bus apsau
gotas nuo “dykinėjimo” minčių-

Pažangumui skatinti reikėtų 
griežčiau reikalauti išeitojo 
kurso mokėjimo. Į aukštesnę 
klas^ kelti tik tuos, kurie turi 
patenkinamus pažymius iš visų 
dalykų, net vieną nepatenkina
mą, jeigu jis kitais metais ne
sikartoja.

Mokytojo atlyginimas taip 
pat turėtų būti kiek pakeltas, 
kad jis galėtų susilyginti nors 
su kvalifikuotu amatininku. Ta
da į mokomąjį personalą gali
ma būtų patraukti tinkamesnių 
jėgų, net galima būtų svajoti 
apie atranką.

Pačią mokytojų atranką ga
lima būtų skatinti ir mokytojų 
laipsnių įvedimu, ką sėkmingai 
yra praktikavę japonai ir pa
staruoju laiku mes patys Lie
tuvoje. Japonų pažanga per 
paskutiniuosius dešimtmečius 
jų priemones visai pateisino. 
Po rusų — japonų karo Japo
nija virto ir kultūriniu požiū
riu pirmaujančia valstybe dėl 
to, kad visomis jėgomis kėlė 
mokyklą ir mokytoją. O reikia 
atminti, kad Japonija įsivedė 
privalomą 6 metų pradžios 
mokslą tik 1924, o privalomą 
8 metų — tik prieš šį karą-



KELLY-WOOD PHARMACY

WHITE HORSE TAVERN(atkelta iš 5 psl.)

baras - restoranas

86-16 JAMAICA AVĖ. Woodhaven 21, N. T. TeL Virtinis 6-9519

Salėje gali tilpti 100 dalyvių

Spaustuves fondas cfidėj

žmonai vardinėm! JOHN ORMAN AGENCY

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

Tel. VIrginia 6-1800

DISPLAY

JURGIS J. JOKŪBAITIS.

DISPLAY NEBOK ŽILAS
DTDMENŲ IR MAŽMENŲ PREKYBA

DIDELIS PASIRINKIMAS ALPINU

Dantisto kabinetan užėjęs 
su skaudamu danriu prašo iš
traukti ir klausia:

Keli vakarai, lyg tas dangus, 
buvo giedrai tušti; prailgo be- 
spoksant į pablyškus; mėnulį., 
besiklausant varlių kurkimo. 
Vilkimės, kad kitais metais ir 
čia reikalai pagerės.

INSURANCE - REAL ĖST ATE

"Florai Herb” ym nuo 
rtabt priemonė plaukų 
priežiūrai Ir natūraliai 
galvai atstatyti. Be da

tų u chemikalų atstatoma natūrali

» & G MEAI M AUKEI

Norite geros—meniškos fotografijos

• vyru ir motėm eilutėm, apsiaustam, suknelėm ir kt
■ Audiniai angliškos ir vietinės vilnos, šilko, medvilnės
• Specialiai ėemoa kainos siunčiant audiniu* | nlsienl
■ Mea padidinome savo patalpas, kad galėtume geriau 

patarnauti kNjentam. Prašome užeiti ir immžiūrėti

Local Service. Churches. Stork 
Sei-vice, Ecspital, Weddings and 

Airports 
Call VI 7-6644 

Ask for Airport Charite

AIRPORT CHARLIE Ca r'Service 
Richmond Hill, Ozone Park, 

Woodhaven
— Tiek t-i ir matysi tuos du 

šilingus.
— Nesirūpinkit. Aš jam su

vyniojau du kairiuosius batus.

168-43 HILLS1DE AVENUE 
OL 8-122F

OPEN SUNDAY WE DELIVER

Special Consideration given 
To Religious Institutions 

HY 8-9654

ARLINGTON Floor Waxing 
Service 

Guaranteed Work 
Reasonable Prices 

Special Consideration To 
Religious Institutions

Call Anythime — MO 9-5593

JUSTAMERE COMPANY
Sales — Service - Repairs 

Air conditioning and TV Appliances 
Service. For fast relinble service 
call OR 5-6166. Ask for FRANK. 
Special consideration tp Religious 
Groups.

Kad aš ne Aleksandras.
Tai ką, ir vardą pekeitei?

Montaųk Highway HR 2-1700 
GRover 5-0020 

457 E. Main St., Patchogue 
Alsd Bay Shore Farmeris Market

SCREEN ENCLOSURES 
DOORS 

SHADES 
TABLE PADS 

VENETIAN BLINDS

Low 
2500 
line 
boats. 
Bearings, Rcllers, Winches, ’ 
Custom Car Hitching. Just 

Turnpike Boat Sales, Ine.
Jericho Tpke — Smithtown 

A N 5-3722

AUGUST WELDIN, INC.
16 Maiden Lane (netoli Broadvvay. 
2 blokai nuo Fulton St.) žiūronai, 
teleskopai, operos žiūronėliai, per
kami. parduodami, nuomojami, tai 
somi; importuoti it vietiniai peiliai 
*šakutxs, Šaukštai dovanom, didelis 
pasirinkimas firmos J. A. Henckels 
Twin: taisymai, šlifavimai.

BE 3-2274

PLUMBING — JOBING 
and Afterations

Any Place in New Jersey
' '• Day or Night 

Reasonable Prices
Special Consideration to Religious 

Institutions 
201 - UN 3-4382 ,

SiKs vestm^ną maiHitfEhMUB to* Mtiempobūvfauu
Salėje gali tilpti 200 žmonių

LIETUVIŲ SUSIRINKIMAMS SALA NEMOKAMAI 
Mielai kiekvienas buo sutiktas

EVER—READY PAINTING CO. 
Interior — Exterior 

Plastering — Decorating 
Reasonable Prices

BOAT TRA ILE RS
No Down Payment

as $9.00 per month. 700 Ibs. to
Ibs., 14-25 ft. boats. Complete 
of accessories for all make

Boat trailer. Hubs. Wheels, 
’tires, 

call

Kad būtų Eidsmiau...5
ŽmmM, eidamas tilta iSglr- 

do, kad iš patiltės kažkas šau-

PORTRETO, ŠEIMOS. VAIKŲ \ 
įvairiu progų — vestuvių, krikštynų, gimtadienių, parartų ir 
pdn. nuotraukų; norite atnaujinti seną fotografijų? Jums 
geromis sąlygomis padarys

PYT. MAŽELIS

ATEITIM!.. ■
Stovykloje buvojo 167 as

menys. Visą savaitę stovykla
vo 87, pusę savaitės 17. savait
galiais 63 asmenys. E Chicagos 
■buvo 55, Detroito — 52, Cle- 
velando — 32, Washingtono— 
6, Toronto — 2, New Yorko 
—. 6,*Brocktono — 1, Mon- 
roę, Conn. — 5, Los Angeles
— 1, Vokietijos — 1, Italijos
— 2, iš kitur — 4.

Stovykla praėjo. Visi išsiskirs
tė, bet netuščiomis rankomis. 
Ne tik savo rūpesčiais ir pri
siminimais pasidalinta, ii* ne 
vien dainoms laikas praleistas. 
Buvo svarstyti, ^konkretūs dar
bai, sumanymaL planai, kad ki
ton stovyklon susirinkus, dar 

-daugiau pasigėrėtume visados 
gyva savo organizacijos veik-

BRAMANTE for Painting, Plaster
ing, Paperhanging, Home Improve- 
ments Inside — Outdoor Work — 
Estimates Cheerefully given—Fully 
Insured — Call OL 5-4201 Ask 
for Mr. Bramante

~ » MTRONO MASTO KNMiT»«V»
9M Cinus Street. Brookty» lt M V

Papeglnromte kainomis prttmesne trimkvmte

18 šilingu. Atnešiu rytoj.
Kai batus išsineša, krautuvės 

šeimininkas pardavėjui paste-

Cia Jūs rasite didelį pasirinkimą gražių namų, sklypų, 
apartamenų ir tai žemiausiomis kainomis, čia galite vi
sokeriopai apsidrausti; čia valstybinių mokesčių - taksų 
blankai užpildomi

AJJBERT F. FETERS - Petrauskas

HACK MEYER MOVERS 
Local & Long Distance Movers 
For fast and corteous service at 
reasonable priceš call — 
WA 4-1440 — Mr. Hack Meyer.

with 
We repreoent 

Caner — Tauck — Parker 
Greyhound and Trailways 

Tour*
Write or phone

for further Information 
SCHREIBER TRAVEL BUREAU 
M*'rile Avė. at Freeh Pond Road

SCONZO AND SONS, INC.

Mfs. of Afuminum Products 
JALOUSIES AND ENCLOSURES 

WINDOWS

Bišnkauskas, J, 
i*. Ya.sus, Č. Kulas, A. 
Ventiš, A. Bepirštis. L. 
k. Pranckūnas. V. Ma-

— Ar galėsiu mokėti dali
mis?

— Galėsi- Bet aš ir dant> 
trauksiu dalimis.

lio pasirodymu. Vienas vakaras 
skirtas Tėvynei prisiminti- šeš
tadienis užbaigtas neblogai pa
vykusiu Maironio kūrybos skai
tymu bei jo dainų sutartinė
mis.

Du kartus bandyta šokti. Ne
sėkmingai! Vieni buvo per jau
ni “seniems šokiams”, o kiti 
jau per seni “jauniems nu
garkaulio kraipymams”. Užuot 
šokę, kai kurie dairėsi žvaigž- 
dėsna danguje, o kiti skaičia
vo savo artimųjų dėmes žemė-

Stovyklauti baigta rugpiūčio 
18, šeštadienį- Dar rytmetyje 
stovyklos v,adovas inž. J. Mikai
la, sukvietęs visą stovyklauto
jų diduomenę, padėkojo visiem 
už talką stovyklą organizuojant, 
ir graudžiu atsisveikinimo žo
deliu tarė: tai ir galas. Buvo 
ypatingai dėkos vertas dr. Arū
nas Liulevi&us, kuris rūpinosi 
stovyklos programa. Vertai pri
simintas ir stovyklos kapelio
nas kun- dr. Petras Celiešius. 
Be to. čia pat perduota valdžia 
naujai sendraugių valdybai, ku
rios vardu kalbėjo dr. Justas 
PHcūnas, ragino visus bendram 
darbui.

SPYGLIAI IR DYGLIAI

ANTANAS VAITKUS
Lietuvių, patogumui atidarė antra kratuvę: 

84-09 Jamaica Avė., Woodhaven ?1. N.Y • Vf 9-5077

It«osts no more to make 
Your BUS RESERVATION

Manufacturers of modern 
surgical appliances 

H. M. SIMPSON ČO.
Colostcmy Irrigators. Bags, Pouche 
Everything and anything in the 
surgical line — Bard uririary ap- 

pliahces — Ėst. since 1928 
1145 Secood Avė. (at 60th St.)

New York 21, TE 8-9190 
For Fast Courteous Service

Didžiausias spyglys šioje sto
vykloje buvo ir liko dirbtinis 
ežeras, Spygbum ir pramintas. 
Jis šįkarf nesibadė; vadinasi, 
kūnas pagaugiais nėjo, nes oras 
buvo dangiškas (lyg galėtų bū
ti nedangiškas!) Tik pirmą die
ną padangė buvo surūgus ir 
apžlibus. Rodės, kad rūstauja 
prieš senirflą. kam šis dykaduo
niauti susirinko. Bet jau ant-

HOTEL GRANADA 268 Ashland 
Place, Brooklyn, New York

Conveniently Located; 1-2-3, Room 
Apts. Exquisitely Furoished — Air 

Conditioned. 23” TV, Serving 
Pantry with Refrigerator; Also 

Availabie — Unfumished and Of
fice Space — Daily—Weekly— 
Monthly — T. J. Sullivan Mgr.

UI. 8-2000

Institutions 
Phone Any Time 
210 - SW 2-3898

Elgeta gatvėje siūlo praei
viam pirkti iš jo žvakutes:

— Pone, imkite, uždegsite

with 886 down. Euy time paymecfts

tatesi Mtetamk Hwy. H. B.
St. RomU**« Onurch. B*Hyn Office: 
286 Grabam Avė.. St. 2-3189. Jaceb 
M. Aufrccnt. Managtng Agt.

Skolas ateina | krautuvę pirk
ti batų, išsirenka vieną porą už 

šilingų ir sako:

Didelis pasirinkimas 
įvairių vynų, degtinių,, konjakų, midų 

šventėms bei kitokioms progoms

— Kad ša neturiu žmonos.
— Tai uždegsite prisimini

mui. kad galėjote turėti.
Gatvėje vienas praeivis su

tinka kitą ir išskečia rankas:
— Ir ką aš matau?! Kaip pa

sikeitęs! Vos pažinau, pone 
Aleksandrai.

g K

rą dieną dangus nublaivėjo ir 
pasidarė nuogas, lyg kulnis. 
Būdavo, pasirodys debesiūkš
tis ir bėga šalin, tartum mo
teriškų gandonešių nusigandęs.

Paskaitos buvo beveik visos 
geros, nors kai kurios per il
gos- Dr. V. Vardys šalto van
dens čiurkštelėjo, sugraudin
damas visus lietuvio inteligen
to nelemtu likimu. Vėlgi dr. A. 
Sužiedėlis nevienam ant nuo
spaudos mynė; primindamas, 
kaip daug kas visokiais mėgė
jiškais ekspertais dedasi, nors 
geram darbui nei smegeninės 
nei piniginės neturi. Dr. V- Vy
ganto paskaita, nors ir ištęsta, 
daugeliui atvėrė akis, kaip šio 
krašto bažnytinė vyresnybė ir 
net paprasti “mužikėliai” kar-, 
tais nesugyvena, lupasi.

Seminarai irgi buto naudin
gi: kasdieniškas problemas 
svarttė, konkrečių darbų ir 
priemonių ieškojo. ?

Opiausias dyglys būto vaka
rinės programos. Buvo jaučia
mas organizuotumo trūkumas.

Darbininko spaustuvės fondui au- Levickas. M. Gelusevičius. V. Gudai 
kovo po 1 dofc: Wm. Daniels. V. tis, U. Žilinskas. P. Truškauskas, 
Kazlauskas. M. Venkūnas. N. Va- dr. B. Matulionis, S. Tvaronaitis, P. 
siliauskas. dr. A. Šmulkštys. J. še- Kupraitis, P. Matekunas, O. Savo- 
petys, J. Lazauskas. D.- Sinkavitch, nienė. M. Gurskis, J. Šalkauskis, P.
L. Gudelis. J. Lambert, V- Žmuidza- Anužis M. Reikalas. S. Kodjs, M.
nas. S. Razukevičius. P. Ramins- Varžinskas, J. Lapinskas, Skučas,
kienė, J. Marčėnas, C. Bubelis. E. 
Blass. P. Kudirka, J. Dabriskas. 
F. Frankunis, U. Mačiulis, A. Wal- 
ter. K. Daugvydas. A. Grasman. P. 
Kabosis, J. Cepukas, J. Jadviršis.
R. Paul. P. Vadeisienė, V. Sidaras.
S. Zobarskas, D. Jazbutis, U. Dau
kantas, R. Kurmauskienė, Lelis, U. 
Liutkevičienč, J. Pakalnis, S. žvi- 
gaitis, M. Aponas, E. Eiogers. M. 
Macijauskas, M. Sagevich, Rajeckas, 
S. Ankudas. A. Narki. S.. Šiaučiū
nas. A Lokaitis, E. Kelly, Stana- 
vich, A. M. Barščius, Wm. Labutis,
S. ; Pacentienė, P. Kasputis, J. Ko- 
nitsky, J. Baura, E. Gerulaitis, K. 
Stragauskas, V. 
Matuzas. — — 
Koncė, M. 
Krecinas, 
čiulis. J, Deinoras, A. Urbonas. H 
Bizokieriė. S. Slivinskas, A. Amshe 
E.’ Anevičienė, P. Elijošius, T. Ba
kas, V. Kuprys, J. Uždavinis. J. 
Kašuba. A. Verbyla, J. šakalis. V. 
Kaukalis, A. Kucis. H. Lukas. B. 
White E. Ahrens. J Narkus, A. Bu 
numas, J. Cuprinskas, P. Baublys. 
E. Baronas, A. Paškcnis, K. Gib- 
bas, P. Balčiūnas, S. Grfbulis, A. 
Tylenis. C. K Eidukaitis, A. Jony 
nas. S. Zielnis. J. Bartkevičienė. P. 
Cunstantine. J. Buivydas. S. Gotas.
T. Bcgušas, A. Rūkas,' A Valušta 
dr. M. Kregždė. A. Gintalas. U. 
Greatchus, T. Slye. H. Genienė, J. 
Rekašius. K. Sikorskis, Katinas, P. 
Bockus. F. Kudirka, P. Wicker, J. 
Žygas, N. Ūžubalis. A. H. Cechas,
M. Tankus, J. Pawlowski, J Tyš
ka, A. Grigaitis, J. Jagminas. J.

— Tai ko ten šauki? — pa-' 
Klausė.

— Gelbėki, aš plaukti ne
moku-

— Ir aš nemoku, — atsakė 
ramiai žemaitis stovėdamas ant 
tflto, — bet nešaukiu, kaip tu.

Žmogus vienračiu vežimėliu 
vežė pro bepročių figmtinę trą
šas. Vienas ligonis, iškišęs gal
vą pro langą, klausė:

— Tai kur dėsi?
— Ant žemuogių,—- atsakė. 

; — Tai matai, ką tie protin
gieji daro, —p&tinosi ligo
nis. — Ant žemuogių mes de»- 
dame grietinę, jie .. •

Motina savo mažametį sūnų 
vis bara, kad nebristų toli | 
jūrą. Sūnus ir klausia:

— 0 kodėl tėtė brenda?
— Jis apsidraudęs, — atsa

kė mama.
' Moteris, užėjusi į laikraščio 
redakciją, padavė pranešimą, 
kad jos vyras mirė, ir paklau
sė, kiek kainuos.
: — Imame po vieną dolerį 
už colį, — atsakė redaktorius.

— Tai prašom mano skel
iamo nedėti, nes man per 
brangu. Mano vyras buvo 6 pė
dų ūgio.

Europietis, grįžęs iš Ameri
kos, piktinasi, kad čia jauni
mas labai nemandagus:

— Įsivaizduokite, — mudu 
su žmona važiavome prigrūs
tame požeminiame traukinyje 
ir tik vienas jaunuolis pakilo..-

—Ir užleido Jūsų žmonai 
vietą, — pertraukė jį draugas.

— Ne! Aš atsisėdau, o žmo
na taip ir liko stovėti.

Dūkto pasisakė motinai, kad 
ji jau turi sužadėtinį, bet yra 
trumparegis.

— Aš jam pasakiau, kad tuo
jau įsigytų akinius, nes kitaip 
netekėsiu.

- — Kur tavo protas?*— su
barė motina- — Pirma tegu 
jis tave veda.

Drauges pasiteirauja:
— Girdėjau, tavo žmona dai

liai tapo. Koks menas jai pa
tinka?

J. Sadauskas, J. Vastūnas. Wollow, 
J. Kirstukas, D. Mongirdaitė. V. 
Kubilius, C. Degres, P. Karvelis, A. 
Kaupas. M. Daugėla. P. Amshey. 
M. Aleksunas, V. Žilėnas. M. Yod- 
snukienė, M. Mulevičius. A. Tyla. 
O. žilius, A.. Masiokienė, K. Tamu- 
laitis, V. Baleišis. M. Alexis, Ą. C. 
Grasman.

Po 50 centų: V. Zaveckas. J. Gu
tauskas, J. Masaitis. V. Sarkus.

Nuoširdžiai dėkoja
.Darbininko administracija

plaukų spalva, ttnyksta galvos odos 
nležė jimaa Plaukai tampa giaMal 
žibantys, mlnMtti, avelM tr teugsal 
šukuojami Neatrodo dažyti. JLt* 
siuskite (300 už dkJeię 8 oa^ tanką. 
Kanadoje $1.00. Garantuojame. MK 
sRe patenkinti. — TRO49ICAMA* 
Dcpt. A; P.O. Boa 10& CHntoa, Ind.

—■’ Man rodos, kad prieš ve
dybas patikęs abstraktus me
nas, o dabar — realus. Mat, ji

Let Me Prove 
That I Can Save you 

Money 
On Your Roof Repairs 

Special Consideration to Religious

NESKUBĖKIT, NEBEBĖK1Y-.
Stovyklos pirmąją dieną, rug

piūčio 12. inž. Jurgis Mikaila 
valdžios vardu kvietė visus pa
sidžiaugti atostogom: užmiršus 
miesčionišką greitį, pabandyti 
lėčiau pagyventi. Bet kur tau! 
Nuo pirmos dienos liejosi visų 
dainos. Jaunoji karta bandė sa
vo jėgas sporto aikštėse. 0 kai 
vieną vakarą Rytas Babickas 
išaiškino, kad ir džiazas yra 
“padori” muzika, tai džiaugs
mui nebuvo galo. Staiga sto
vykloje gyvenimo tempas užvi
rė. Šoko santykiauti visom par
tijom priklausantieji, ir taip-su
artėjo, kad beliko tik dvi par
tijos — moterų ir vyrų. Ta
riau ir šios tarpusavio karo ne
skelbė — nei šalto nei šilto.

TYPEWRITER 
RECONDITIONING SPECIAL 

$14.95 Portable or Standard 
All Makes 

ChemlcaHy Wazhed 
Cleaned and Oiled 
New Roller 
New Ribtan 

SINGER TYPEWRITER 
5?2 E. Fordham Rd., Bronx 

inger Means Satisfaction 
SE 3-6762

>■ .' .a531

DAINAVOJE, sendraugių 
n«. Nuotr.J*. Baltakio. .

R
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RESTAURANTS
DISPLAY

LO 7-7221

RAY’S UQUOR STORE

PARK FLORIST

LUND? UYCMIRĘ <NC.

RESTAURANTS

MARCTIERE RESTAURANT

BAŽNYTINIŲ ŽVAKIŲ DIRBTUVĖ

RELIGIOUS CANDLES OP EVERY DESCRIPTION

BEAU SEJ OUR RESTAURANT Sav. B. KUČINSKAS

Brooklyn 11, N. Y

Resid. ILlinois 8-7118EVergreen 7-2155

HAVEN REALTY

Sav. V. ZELENIS
■M*

NUR8ING

BANGA TĘLEVISION

IVadbdeVS829 
Ray Žinanti

5v.-Petro ir Povilo bažnyčio
je rugsėjo!, šeštadienį, 9 v. 
ryte prasideda 40 valandų at
laidai ir misijos* Atlaidai baig
sis rugsėjo 3, pirmadienį, 7:30 
v. v. Misijos tęsis per visą sa
vaitę rytais ir vakarais. Baig
sis rugsėjo 8, šeštadienį 7:30 
v. v. Misijas ir atlaidus lietu
viškai praves Tėv. Benvenutas 
Ramanauskas, OJF-M., iš Brook- 
lyno. Visi apylinkės lietuviai 
kviečiami kuo gausiau dalyvau-

COLLEGE MNNT, L. I. sek
cijoje arti St Fidelis ir SL 
Agnės Academy parduodama 
2 šeimų mūrinis (6-7 kambarių) 
alyva šildomas namas su gražiu 
rūšimi ir 2 automobiliam gara
žu. Graži aplinka. Dideles pa
jamos. Namą galima užimti 
tuoj. Kaina $28,750.00. Dėl są
lygų teirautis Tel IN 3-4492-

CROWN HEIGHT — Pretadent SL 
Brooklyn. Very fine brick detacbed 
hozne near Brooklyn Avė. Ideal for 
Profeetonal or Clergy. 13 rooms

veltui — F.TD.

Mirrored fireplace, dishwastaer, 
Ouality home. OhĮy 340,000. Option 
to buy fnyiiture, tmmedfate oecu- 
pency. Exceptional buy. See to

JONĖS FORWABDING A 
TRUCKING AGENCY 
WORLO WIBE

Service. Ask for Mr. “K” 
473 Bloomfieta avė — Cakhveil, NJ. 

ca at—c

BRVNG'S 
CAFE A RESTAURANT

GUEENS — WOODHAVEN — St 
ELJZABETB1S Parish and SchooL 
1 Family detached, 6 rooms- and 
bath, garage, driveway, automatic 
gas heat, 25 x 100. Cydone fence,

VILIĄ FIEBRE 
of (Stata Coee Beetanmnt

Gta Cove M. — Ėtoe Cove, L.I.
Continental Coofctag. B*r — Wine 
CeBar __ AccomoBstk** s mali
Private Paritai; Sesti A-La-Carte 
Ixntah ta !XSA; IMnner 3X50 

toftM — ^etitaKtas— Very
Plcnaant —— Spartai Conaicterafion 

to Btifgtaaii O*wtp»

Salė vestuvėms ir kitokioms 
pramogoms. Be to, duodami 
palaidotu viniai pietūs. Pir
mos rūšies lietuviškas mais
tas prieinamomis kainomis.

Jūs esate namuose ar kur keliaujate, visuomet reikalaukite 
kticbigaa Fasas SCria. Sis sūris jau per ilgus metus gamina- 
mas Jono ir Angelinos Andriulių ir jų šeimos, FOuntata, Ificb.

Galima gauti įvairiausios rūšies -amerikiečių ir importuo
tų gėrimų. Didžiausias pasirinkimas degtinės ir vyno. 
188-55 UBFFEBIS BLVD. BKMMGND HILL, N. Y.

Telefonas! VTrginia 3-3544

FRANKLIN 8GUARE, L I. Our 
Lady of Lord's Parista — 6 room 
3 bedroom Ranch, attached over- 
ataed garage, 80 x 100 plot, patio 
and sundeck, aluminum stonas, 
acreens, Wall to waH carpeting, new 
bitads, refrigerator, Washing Ka
tiline, Air Condttioner. 320,990. IY 
5-5162.

33509 down giras immediate occu- 
potncy. Fbone ovmer, Jamaica 6- 
3477. Mušt be abte to get a knn 
from benk. N» F-HJk. ifear 
Cdtbofic StiiK-tis and Cburchee-

Kas norėtę skuHstb Darbininko 
prašomas skambinti!

GLenmoru 5-7281

GARDEN CITY, U l."SL Josephs 
Parista — Citatom BuŠt Top Lo- 
catkm, 2/3 Acre, 3 Bedrooms, 3 
Batbs, 1 Maid’s Room, Sunken 
Uving Room, Large Dlning Room, 
Large Kttehen, with Breakf ast Bay, 
16 x 43 Fsmfiy Room wtth Ftre- 
place and Bar, 2 Car Garage, other 
Extras, SuitaMe for ProfessionaI, 
asking 367,000. Owner PI 7-4922

YONKERS — IMMEDIATK OC- 
CUPANCY. 4 bedroom Cape Cod. 
327,500. Uving room, with fire
place wood burning and beamed 
ceiUng, dlning room, modem pine 
kitcben, with buiit in <fiahwasher 
%nd oven, two and a half batbs, 
full playroom with bar, wood burn
ing fireplace, poader room- and 
kitcben, U tioaets, storage attic. 
SL Anthpųy*s Pariah of Ne^ra 
Park. Owner — YO 9-7831.

HOLIDAY L0DGE — 181 Bayvięjtr 
Avė., Northport, XJ. 516 AN1-75Ž3 
4 nū. from Huntington, 36 mi. from 
N.Y.C. Directly on the water, pri
valė beach, salt water, swūnming 
pool, Dock anchorage, Cottages A 
Rooms, Restaurant & Bar. Daily 
guests welcome; brochure availatae.

Jeigu abejojate, paprašykite panaigintaiuL Nsų Aonto jums 
pasakys. Mes norime, kad Jūs patys b&tautet sprendėjas Mes 
esame labai dėkingi sūrio mėgėjams ir geresnėms krautuvėms, 
kad Jūs tiek išpopuliarinct MKfflGAN FARM SOTU, kuris 
paliko visų mėgiamtausiu. Mes pasižadame ir toliau jums ga
minti tik patį geriausių sūrį.

running Boom Mes- f Mdarged and 
Benamied to && ą*sts

Kun. Jono Masimia gimstu- ville, Pa., tar išbevo 22 metus. 
1935 buvo paskirtas Dangun 
žengimo parapijas klebonu.

Jubiliatas plačiai reiškėsi ir 
vimomeninėje lietuviškoje veik
loje, ne vien tik pastm^dnia- 
me darbe. Pittsburghiečiai rug
pjūčio 30 savo dalyvavimu ren
giamame minėjime atsidėkos 
jubiliatui už jo atliktus darbus 
ir palinkės gražaus poilsio, ku
rio tikrai yra nusipelnęs.

K- Žalalis

Įte.V.<FJMUM

autom bullt 2-family komes, 6 UB, 
3 rm apts, 2-cer garage, large yard, 
aU modom feoturm. 1% Nk. sub- 
may A storas. 179 SL Sta. 96-25 to 
ftoai 17» SL betuum Hitette Atee. 
and Jamaica Avė. — FRANZEBB 
KOMES INC. GL 4-1627; AX1-5293

TELEVIZIJOS APARATŲ 

apectahu aptaznavimaa 
Pata*

1883 MADĮ8ON STREET 

BROOKLYN 27, N. Y. 
lRtdgewood) 

Tel. EVergreen 2-6440

8AYVILLE FURNACE 
A STOVE CO., INC.
Lane W. F. James

226 N. Main Street 
Sayville, UI.

LT 9-1439

esceUent for tidldren, screens, 
aU transiL one fare, 2 Blocks to 
tirarcb and schooL 314^00. Owner 
MI 2-ĮB6ę

ML Ephraim A ^OaaOc Avės. 
CAMDBN, New 3oney 

eita ? *??? 
Special coosidaariou to Refigious

Suburbau Dining with a Conven- 
tional Flavor. pečiai considerailon 
to Rengiaus -Groups. Your Hosta: 

Peter Corte - Marco Gardengiū 
Raute 11(b MdtaUle, Ll, N. V. 

£16 CH 9-8221

Manufacturers of 
SKOKE PIPE 

ADJUSTABĖE ELBOWS 
and

vės
Prieš perikeris metus Lietu

vos Sūnų Draugija savo sve
tainėje kartu su Dangun Žen- 
gimo parapiečiais surengė feno. 
J. Ifisha auksinio kunigystės 
jubHėjaus minėjimą- Rugpjūčio 
30 toje pačioje salėje vėl ren
giamas panašus minėjimas Lyg 
ir būtų keista, jei nežinotume, 
kad kun* J. Mimus, pašventęs 
daug metų lietuvių labui Pitts- 
bur^ie ir apskritai Pennsylva- 
rijoje, visai apleidžia šį miestą.

Rugpjūčio 2 Darbininke jau 
buvo rašyta, kad Dangun žen
gimo parapija, kurioje kun. J. 
Misius, .ketvirtasis parapijas 
klebonas, išbuvo net 27 metus, 
yra panaikinta. Dangun Žengi
mo parapija šiaurinėje Pitts- 
bur^bo driyje dar jungė apie 
300 lietuviškų šeimų. Dabar 
ta įmesto dalis griaunama, gy
ventojai yra priversti išsikelti. 
Ateityje čia bus miesto savi- 
valdybės įstaigų namai. Vysku
pas dėl to paprašė šv. Sosto 
leidimo panaikinti parapiją. Pa- 
rapiečiaiiis leido prisirašyti prie 
kitų lietuviškų parapijų.

Kun. J. Misius yra gimęs 
1883 vasario^ 14 Lietuvoj Alek 
naičių-jkaime, ^Lygumų parapi
joje- Baigęs rusišką mokyklą, 
įstojo į Kauno kunigų semina
riją, bet 1904 jau išvyko į 
Ameriką. -Čia toliau teologijos 
mokslą tęsė Detroito šv. Mari
jos seminarijoje ir uBteigė La- 
trobe, Pa-, šv. Vincento kuri- 
g, seminarijoje, gverttatas ku- 2„,LE RE8TAURAHT AND BAB 
mgu 1907 liepos 4. Primicijas

Roasted Gmg Istand Duck crisp 
and brown—our spetialty. Spedal 
cantideration to Rtiigioas Grotum. 
Member aU Cretit Chibs. Closed 
Tuesday. — 516 WE

atlaikęs Chicagoje, apsigyveno Largest Fish Docks where you can 
ŠV. Juozapo parapijoje Donorą, waich the boats unload — Lx>bster 
Pa., iŠ kur varinėdavo po lie- and Sea Food Specialties 

tuviskas kolonijas, kur tuo me- Snacks to 1 PM — Diimers to 
tu nebuvo savų parapijų. Po u p.m. — open ii ajm. 7 days 
ketvertų metų buvo perkeltas a week
j sv. Laiko parapiją Bentley- -

Cuh 3L50Ū. UTILITY REAL 

E8TATE, GR 6-6321

J®



DARBININKAS 196$ fK, rugpjūčio 28 d./ no. 57

DARBININKAS
nadjieno&GsEcž

Lietuvi y Atletę klubo patal
pose sporto sezono atidarymas 
bus rugsėjo 15, šeštadienį, 8 
vai. vak. Bus vaišės ir Šokiai.

Ginkę krautuvė, 495 Grand 
St., Brooklyne, vasaros atosto
goms bus uždaryta nuo rugsė
jo 3 iki 25. Ginkai vyksta 
atostogų į Lake George New 
Yorko valstybėje.

Lietuviškas kryžius, vyčių pa
statytas prie Sopulingosios Die
vo Motinos bažnyčios Kearny, 
N. J., buvo padarytas. Jono Su
bačiaus. Antras panašus kryžius 
statomas šv. Trejybės lietuvių 
bažnyčios šventoriuje, Newar- 
ke- i . ’ .

Lietuvos atsiminimu radijo 
piknike, kuris įvyks rugsėjo 9 
Royal Gardens parke, Rahvvay, 

• N- J., programą išpildys 65 as
menų orkestras iš Worcestėrio, 
Mass. Autobusai į pikniką eis 
iš Brooklyno ir iš Maspetho; 
Piknike veiks ir. Darbininko 
spaudos kioskas.

Varpo choras, kviečiamas Lie
tuvos atsiminimų radijo valan
dos vedėjo Jokūbo Stuko, at
vyksta koncertuoti į New Yor- 
ką spalio 7.

Skautai akademikai spalio 15 
rengia metinį pobūvį — ini- 
tium semestri — estų Rotalia 
korporacijos namuose, 40 East 
23 St. Studijuojąs jaunimas 
kviečiamas dalyvauti.

Arki vysk. T. Matulionio mir
tį paminėjo The New York 
Times ir Journal American sek
madienio laidoje. NYT įsidė
jo velionies vyskupo nuotrau
ką iš 1934 metų, kai jis grižo 
iš Sovietų Rusijos kalėjimų, ir 
plačiai aprašė jo gyvenimą.

Kazimieras Vebeliūnas, gyve
nęs Woodhavene, mirė rugpjū
čio 26. Laidojamas trečiadienį, 
rugpiūčio 29, iš Apreiškimo pa
rapijos bažnyčios šv. Karolio 
kapinėse. Laidotuvėm patarnau
ja St. Aromiskio laidojimo į- 
staiga. Velionis nuliūdime pa
liko žmoną Juzę ir sūnų Vytau
tą.

Skausmingo liūdesio valandoje, mirus

A. t A.
Kazimierui Vebeliūnui

jo žmonai Juzei ir sūnui Vytautui gilią užuojautą reiškia 
ir kartu liūdi

E. ir J. Keži ai
D- ir R. Kaziai

su šeimom

f DIDŽIULIS, NUOTAIKINGAS, TRADICINIS

| "LIETUVOS ATSIMINIMŲ"

j RADIJO PIKNIKAS
= ’ rengiamas NEW JERSEY LIETUVIAMS, įvyks

f Sekmadienį, Rugsėjo ■ September 9

Tradicinis Darbininko pikni
kas, rengiamas kasmet, įvyko 
rugniūčio 26 lenkų tautiniame 
parke Jamaicoje. Oras pasitai
kė gražus, tai popiečio valan
dom pradėjo žmonės rinktis 
ir piknikauti- Daugiausia prisi
rinko vakare, kai žmonės su
grįžo iš pajūrių. Piknikas pra
ėjo linksmoje nuotaikoje. Sve
čių buvo ne tik iš New Yorko, 
bet. ir iš Nevv Jersey artimes
niu vietų. Veikė spaudos kios
kas, parduota nemaža knygų- 
Didžiausia pasisekimą turėjo lie 
tuviškos plokštelės.
. Apreiškimo parapijos pikni
ke gros Joe Thomas orkestras. 
Piknikas įvvksta rugsėjo 2, sek
madienį, 520 Hempstead Tum- 
pike, Franklin Sųuare, L. I. 
Autobusai . išeis • 2 vai. popiet 
nuo parapijos bažnyčios ir nuo 
Shalins įstaigos. Prašoma iš 
anksto užsirašyti, kas norėtų 
važiuoti autobusu. Kelionė ten 
ir atgal kainuos 125 dol.

Balfo knygos vedamos cen
tro tarnautojų. Jas nuolat tik
rina centro valdybos nariai, ta
čiau oficialiai jos dar4 tikrina
mos specialisto, valdžios pripa
žinto kontrolieriaus Balfo apy
skaitas Muencheno įgaliotnio 
įstaigoje tikrina speciali revi
zija V. Vokietijoje ir tik galu
tini žodį taria Balfo seimo rink
toji revizijos komisija. Todėl 
Balfe ir paprasčiausios klaidos 
greit pastebimos ir pataisomos.

Romas Butrimas, atlikęs ka
rinę tarnybą, sugrįžo prie sa
vo orkestro- Orkestro reikalais 
skambinti VI 9-0294.

Ekskursijai į Kennebunkpor- 
tą dar trūksta kelių keleivių. 
Kas norėtu prisidėti, prašomi 
skambinti GL 5-7281, vakarais 
— GL 5-7069. Ekskursija iš
vyksta rugsėjo 1. Keleiviai iš 
Elizabetho, N. J. bus paimti
7 vai. Iš kitų vietovių atvyks
ta savomis priemonėmis į 680 
Bushvvick Avė., Brooklyn 21, 
N. Y-, kur 7:20 bus mišios ir
8 v. išeis abudu autobusai. Nevv 
Havene, Conn., prie lietuvių 
bažnyčios sustoja apie 10 v. 
r. Iš kelionės grįžtama rugsėjo 
3 vakare.

LIETUVOS vyčiai su žvakėmis įvesdinami į ketvirtąjį narių iaipsnj. Dešinėje sėdi Nevvarko arkivysk. Tho
mas A. Boland (su mitra) ir vysk. K. Salatka. Nuotr. V. Maželio

LIETUVOS VYČIAI PASTATE LIETUVIŠKI KRYŽIŲ
Lietuvos vyčię seimas, gra

žiai praėjęs Nevvarke rugpiūčio 
15-19, savo programa atnešė 
džiaugsmo ir Kearny lietuviam. 
Rugpiūčio 17, penktadienį, lie
tuvių katalikų bendruomenės 
centre buvo “Rūtos” ansamblio 
koncertas, o rugpiūčio 19, sek
madienį, pašventintas kryžius 
bažnyčios šventoriuje.

Maironis tarp dvieju himnu
Koncertas buvo pradėtas Lie

tuvos vyčių himnu (A. Aleksio) 
ir užbaigtas Mažosios Lietuvos 
himnu — “Lietuviais esame 
mes gimę (St. Šimkaus). Tame 
tarpe buvo B. Budriūno, A. Ka- 
čanausko, J- Naujalio ir J. šve
do kompozicijos, liaudies dai
nos, harmonizuotos Alg. Kača- 
nausko, J. Karoso, L. Stuko, 
operų arijos ir deklama cijos- 
Išpildė “Rūtos” ansambliu miš
rus ir moterų choras ir solis
tai: duetu V. Mėlynienė su O. 
Skurvydiene ir solo — L. Stu- 
kas ir Fl. Schirm. Maironio ei
lėraščius (Vilnius, Trakai) de
klamavo Br. Venckienė. Diri
gavo muz. Al. Kačanauskas. 
“Rūtos” choras parodė didelį 
savo pajėgumą ir gerą dainavi
mo techniką. Publika buvo pa
tenkinta su kaupu-

Tūkstantis po kryžiumi
Rugpiūčio 19, sekmadienį, už

baigiant seimą, Kearny lietu
vių bažnyčios šventoriuje bu
vo pašventintas Lietuvos pake
lės kryžius. Šventino Nevvarko 
arkivysk. Thomas A. Boland- 
Kryžius yra apie 18 pėdų, pa
statytas Kearny vyčių kuopos. 
Žmonių tom šventinimo apei
gom 10 vai. ryte buvo prisirin
kusių arti 1000. Visi bendrai 
kalbėjo maldą už kenčiančią 
Lietuvą, kurią kryžius primins 
ir ateityje. Savo lietuvišku liau
dies menu atkreipia dėmesį 
praeinančių kitataučių.

Su. žvakėmis rankose
Bažnyčioje vysk. Thomas A. 

Boland įvesdino į ketvirtą laips
nį pakeltus vyčius, kurie prie 
altoriaus buvo išsirikiavę su 
žvakėmis rankose. Taip pat bu
vo priimta priesaika naujai iš
rinktos Lietuvos vyčių centro 
valdybos.

Mišias aukojo vyčių vyriau
sias dvasios vadas kun. V. 
Stankevičius, šv- Antano lietu
vių 
roit,

ir

parapijos klebonas Det- 
Mich. Arkivyskupas Tho-

KEARNY, NJ.

mas A- Boland suteikė ganyto
jišką laiminimą, savo žodyje 
gyrė vyčių darbus, ragino ir 
toliau uoliai tarnauti “Dievui 
ir Tėvynei”.

Mišiose taip pat dalyvavo lie
tuvis vysk. K. A. Salatka iš 
Grand Rapids, Mich, ir keletas 
vyčių kuopų dvasios vadų.

DAIL. J. BAGDONAS, kurio paroda rengiama Bostone.

Įspudžia iš Vyčiui seimo
Lietuvos vyčiu seime Newar- 

ke rugpiūčio 15-19 mūsų 41 
kuopai (Nevv Yorke) atstotavo 
Joana Mažeikaitė ir Carolyn 
Nagin. Iš seimo jos parsivežė 
visą glėbi sveikinimų, praneši
mų, įspūdžių ir paskatų toli
mesniam darbui. Yra labai dė
kingos seimo rengimo komite
tui. kuris seimą parengė tokį, 
įspūdingą ir džiaugsmingą. Bu
vo labai smagi išvyka į Free- 
domland, plaukimas laivu ap
link Manhattano salą, Nevv 
Yorko lankymas ir k. Labai 
malonius Įspūdžius paliko “Rū
tos” koncerts Kearny ir kry
žiaus šventinimo apeigos.

Mūsų kuopos atstovės ir ki
ti nariai, galima sakyti, visą 
laiką “judėjo”, dalyvaudami ne

Nepamirštinos dienos
Tos dvi dienos — “Rūtos” 

koncertas ir kryžiaus pašventi
nimo iškilmės su pamaldomis 
bažnyčioje — Kearny lietuviam 
ir atvykusiem svečiam buvo 
tikrai iškilmingos, nepamiršta
mos. Lietuvos vyčiam priklauso 
padėka, kad jie savo seimu su
teikė džiaugsmo ir kitiem, ne
užsidarę tiktai posėdžių salėje.

M.Z.

tik posėdžiuose, bet ir pramo
gose bei šokiuose. Penktadie
ni, rugpiūčio 17, po “Rūtos” 
koncerto Įvykusiose šokių var
žybose (Cha- Cha) laimėjo Sta
sys Dėdinas ir Carolyn Nagin, 
o kitą dieną polkos varžybose 
laimėtojais išėjo Antanas Ma
žeika, j r-, ir Gražina Kulikaus- 
kaitė. Beje, seimo metu buvo 
pranešta, kad jiedu yra susi
žiedavę. Geriausi linkėjimai jų 
bendram ateities gyvenimui.

Seimas žymiai pakėlė mūsų 
nuotaikas ir esame tvirtai pasi
ryžę rudenį Įkibti i darbą. Šiuo 
tarpu dar turime, progos pasi
džiaugti piknikais — Darbinin
ko, Apreiškimo parapijos ir 
Lietuvos atsiminimo radijo Rah- 
way, N- J. C.N.
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Dail- Juozas Bagdonas, ku
rio kūrinių parodos jau apke
liavo Los Angeles, Clevelan- 
dą, Toronto, Hamiltoną ir ki
tas kolonijas, rugpiūčio 31 d. 
8 vai. vak. pasirodys ir Bosto
no visuomenei. Paroda rengia
ma Bostono lietuvių kultūros 
klubo tautininkų namuose. 
Parodą atidarys klubo pirmi
ninkas dr- Stasys Jasaitis, o 
apie modernųjį meną kalbės 
dail. Viktoras Vizgirda. Paro
dos laukiama su dideliu susi
domėjimu, nes abstraktaus me
no klausimu bostoniečiai, kaip 
ir kitur, gerokai nesutaria- Juo
zas Bagdonas sako, kad jo kū
rinių tikslas — nauju būdu iš
sakyti sudėtingąjį žmogaus vi
daus pasaulį. Į buvusias kituo
se miestuose Juozo Bagdono 
parodas atsilankydavo gana 
daug žmonių, ypač jaunimo.

Krikštai. Šv. Petro parapijos 
bažnyčioje pakrikštyti:

Rugpiūčio ’ 11. — Algimanto 
Skabeikio ir Birutės Ulevičiū- 
tės - Skabeikienės sūnus Ed
mundo ir Kęstučio vardais. Tė
vai gyvena 911 E- Broadvvay.

Rugpiūčio 12 — Juozo Pu- 
zino ir Morta Markelionytės 
- Puzinienės duktė Pamelos ir 
Onos vardais. Tėvai gyvena 11 
Clement ter. No. Quincy, Mass.

Rugpiūčio 12 — Stephen Ro- 
hebocker ir Daratos Tutkus - 
Rohebocker sūnus Rohrbocker 
ir Stephen vardais. Tėvai 
vena 696 E. 6th St.

Rugpiūčio 19 — Roberto 
secko ir Alice Plevokaitės -
seckienės duktė Janet ir Mari
jos vardais- Tėvai gyvena 69 
G St.

Rugpiūčio 19 — Edward Dol- 
hert ir Evelinos Wičas - Dol- 
hert duktė Nancy ir Onos var
dais. Tėvai gyvena 6 Tovar St., 
Dorchester, Mass.

gy-
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Ru-

WILLIAM J. DRAKE

DRAGŪNAS

ADVOKATAS

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

Tel.: HIckory 1-5220

Į KENNEBUNKPORT, 
MAINE specialiu autobusu 
organizuojama
Darbo dienos savaitgalyje 
— rugsėjo 1 — 3• '

• Bus lankomas Liurdas, Kry 
žiaus keliai, šv. Antano 
šventovė, dailus Atlanto 
pamarys, Tėvę Pranciško
nę sodyba ir k.
Kelionė su nakvyne ir val
giu vienam asmeniui 27 
dol.
Užsirašyti iš anksto Dar
bininko administracijoje, 
910 Willoughby Avė. Broo
klyn 21, N- Y. Tel. GL 5- 
7281, vakarais GL 5-7068.

A. ANDRIUŠKEVIČIUS
LAIKRODININKAS

Auksas, sidabras, deimantai 
• laikrodžiai 

9408 Jamaica Avė.
V/oodhaven 21, N.Y, , 

VI 7-2573

LAIDOJIMO DIREKTORIAI

Tel. EVergreen 7-4335

STEPHEN AROMISKIS
(ARMAKAUSKAS)

Graborius-Balsamuotojas 
MODERNIŠKA KOPLYČIA 

*23 METROPOl ITAN AVĖ 
BROOKLYN. N. Y

Tel. STagg 2-5043

Vfattbew P. Ballas

F
(BIELIAUSKAS)

UNERAL HOME
M. P. BALL.AS — Director'us 
ALB. BALTRŪNAS - BALTON

— Reikalų Vedėjas

660 GRAND STREET
BROOKLYN, N. Y.

NOTARY PUBLIC

EVergreen 8-9770

Joseph Garszva
GRAB.ORIUS

BALSAMUOTOJAS
231 BEDFORD AVĖ.

Brooklyn, N, Y.

J. B. S H ALINS
- ŠalinskAs

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

84-02 JAMAICA AVĖ..
(prie Forest Parlcvay Statlon)

VVOODHAVEN, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves 
Koplyčios nemokamai visose 
miesto dalyse; veikia ventiliacija

Tel. VIrginia 7-4499

THEODORE WOLINNIN,
INC.

E. JOSEPH ZEBROVVSKI 
Laidotuvių direktorius 

MODERNIŠKA KOPLYČIA 
su Air Condition

123 E. 7th St., Nevv York 9, N.Y. 

GRamercy 5-1437

VAITKUS
FUNERAL HOME 

197 WEBSTER Avė. 
PRANAS WAITKUS 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 
Ir BALSAMUOTOJAS 

Cambridge, Mass.
NOTARY PUBLIC

Patarnavimas dieną Ir naktį

Nauja modemiška koplyčia šer
menims dykai. Aptarnauja Cam
bridge ir Bostono kolonijas že
miausiomis kainomis. Kainos tos 
pačios ir j kitus miestus.
Reikale šaukite: Tel. TR 8-6434

Puikus patarnavimas naujo

JOSEPH C. LUBIN

FUNERALHOME
546 East Broadway
So. Boston, Mass.

Priešais miesto teismo rūmus
•

Rūpestingai patarnaujame vi
suose reikaluose, atydžiai iš- 
pildome kiekvieną, pageidavi
mą. Jūs galite pilnai pasiti
kėti mūsų patarnavimu iki 
visų smulkmenų laidojimo 
reikaluose.

Joseph' C. Lubin
Funeral Director

Telefonas: 268-5185
f ROYAL GARDENS PARKE ir SALĖJE

Į 990 E. Hazelwood Avė-, Rahvvay, N. J.

Z Pikniko pradžia 1:00 vai popiet • Programa — 5:00 vai v. -T ’ Į
Z Šokiai nuo 4:00 vai iki 10:00 vai. vak. -

Z Įėjimas $1.00, ženkliukas 25< (auka radijo fondui) |

f Programoje: *
Į • Dalyvaus Worcesterio berniukų ir mergaičių 1 j
š orkestras. ”
a • Šokimo varžybos. Z

j _ PIKNIKAS ĮVYKS BET KOKIAM ARUI ESANT — t

I Nuoširdžiai Jus kviečiame! Z
• •
| Jokūbas J. Stukas, Direktorius Z

L. .......... ....—.. .—....-.... i VyS^CESTER 10, MASS. Berniukų ir mergaičių orkestras, kuris dalyvaus Lietuvos atsiminimų radijo piknike rugsėjo 9 Rahvvay, N. J.

KARLONAS
Funeral Home
280 CHESTNUT STREET 

NEW BRITAIN, CONN.

Tel. BA 9-1181

CARROL 
Funeral Home 

Ine. 
PETRAS KARALIUS 

savininkas 
Laidotuvių Direktorius 

ir Balzamuoto jas 

74 PROVIDENCE ST. 
VVORCESTER. MASS. 

PL 4-6757 PL 4-1165


