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Pagal ordino konstitucijas 
pranciškonai tvarkosi demokra
tiškai ir yra valdomi nustaty
tam laikui renkamų viršininkų. 
Šiais metais po kanoniškos Tėv. 
Virgilijaus Cordano vizitacijos 
buvo išrinkta ir patvirtinta 
nauja lietuvių pranciškonų šv. 
Kazimiero provincijos vadovy
bė. Provincijolas — Tėv. Leo

nėje mokykloje, tiek Kretingo
je dalyvavo ateitininkų veiklo
je. Tuo metu pradėjo reikštis 
jo iškalbo? gabumai ir jautri 
poeto siela. Teologijos mokslus 
išėjo užsieny: 1937 - 39 m. 
Schvvatze, Austrijos Tirolyje, 
1939 - 42 m. Milane, Italijoje. 
Prieš pat karą, 1939 m., vasa
ros atostogų metu, dalyvavo

Dėmesio centre - Goldwateris ir negrų
_ Savaitės eigoje, nuo trečia
dienio iki trečiadienio, Ameri
kos visuomenę labiausiai įsiū
bavo du vidaus gyvenimo įvy
kiai:
_ — Goldwaterio - Millorio iš
rinkimas respublikonų kandi
datais į prezidentus bei vice
prezidentus. Tai įvykis, kuris 
turės įtakos Amerikos gyveni
mui, nepaisant, ar jie bus išrink 
ti ar ne lapkričio mėn. — Ra
sinės riaušės New York o Harle
me kaip Mississippi riaušių at

garsis, kurios ima rodyti, kad 
rasinei neapykantai išvengti ar 
pašalinti reikia kai ko daugiau 
nei tik lygybės įstatymo pa
skelbimo, pirmiausia kultūrą 
pakelti į atitinkamą lygį.

šių įvykių šešėly mažiau pa
stebimai tekėjo kiti:
AMERIKOJE:

— Amerikos Valstybių or
ganizacija liepos 21 pradėjo kon 
ferenciją, kurioj aiškės, ar im
sis priemonių prieš Kubos sub- 
versiją Venezueloje ar ne.

Penkios valstybės tam priešin
gos.
_ — Kviečių pardavimas So
vietam iš naujo sujaudino Ame
riką: Amerikos kviečius So
vietai gabena j Kubą. Takias 
informacijas pateikė kapito
nas laivo, kuris buvo nugabe
nęs kviečius į Novorosijską. 
Valstybės departamentas in
formacijai patikrinti .paklausė 
... Sovietų atstovą, ar tai tie
sa.

— Pavergtųjų seimo delegaci 
ja liepos 16 lankėsi valstybės 
departamente. Kaip delegacijos

— Vokietijoje lankosi Chruš
čiovo žentas Adžubejus, pa
kviestas trijų laikraščių. — 
Kanclerio Erhaedo ir kr. dem. 
partijos pirmininko Adenaue
rio nesutarimas dėl politinės 
linijos nepašalintas — Aden- 
aueris, remiamas Strausso, rei
kalauja laikytis sutarties su de 
GauHe, Erhardas nori ją įšal
dyti, laikydamasis daugiau A- 
merikos linijos. — Kipro salo
je neramumam 'tarp Graikijos 
ir Turkijos pašalinti nieko nau
jo nepadaryta. O ginklai tel
kiami.

riaušes
AFRIKOJE:

Egipto sostinėje Kaire kon
ferencija Afrikos valstybių 
vienybei organizuoti. Vienybės 
organizatoriai darbą pradėjo 
nuo ... skaldymo: pasisakė 
prieš Kongo pirmininko Tshom- 
bės dalyvavimą konferencijo
je. Kongo tada visai konferen
ciją boikotuoja. Pačioje konfe
rencijoje išryškėjo du sparnai: 
prokomunistinis Ghanos Nkru- 
mah ir proangliškas Tanganyi- 
kos prezidentas Nyerere, kurie 
kirtosi žiauriais žodžiais.

nardąs And riekus, patarėjai — 
Tėv. Jurgis Gailiušis, Tėv. Ber
nardinas Grauslys, Tėv. Juve
nalis Liauta, Tėv. Paulius Bal
takis. Visi naujosios vadovybės 
nariai yra pasižymėję įvairiuo
se pranciškonų darbo baruose.

Tėv. Leonardas Andriekus — 
naujasis provincijolas, gimęs 
1914 m. liepos 15 Barstyčiuo
se, Mažeikių aps. Barstyčiuose 
išėjęs pradžios mokslą, 1933 m. 
baigė Sedos vidurinę mokyklą 
ir įstojo į pranciškonų gimna
ziją Kretingoje. Paskui 1934 m. 
liepos 31 Įstojo į pranciškonus, 
ruošėsi vienuoliniam gyveni
mui, ėjo gimnazijos ir filosofi
jos kursą. Tiek Sedos viduri-

NEGRŲ RIAUŠES: kursto komunistai — 
daugiau riaušių, greičiau palaidosim ...

Riaušės negrų ir dėl negrų 
iš Mississippi, Alabamos persi
metė į New Yorką. Čia Harleme 
yra didžiausia negrų bendruo
menė. Prasidėjo nuo ketvirta
dienio, liepos 16, kada polici
jos leitenantas Thomas R. Gil- 
ligan nušovė 15 metų negrą, 
šokusį prieš jį su peiliu. Nuo 
to vakaro negrai suorganiza
vo demonstracijas ir riaušes 
kas vakaras Harleme. Nuo liep.
20 riaušės persimetė į Brookly- 
ną.

Riaušių vaisiai — 3 nušauti, 
vienas, kai metė plytas j poli
cininkus, kiti du Brooklyne, 
kai plėšė krautuves; 157 civi
liniai asmens sužeisti, apie 40 
policininkų sužeista, 117 krau
tuvių išplėšta.

Harleme demonstracijos bu
vo seniai rengiamos. Jos turė
jo būti atsiliepimas į Įvykius 
Mississippi. Vaiko nušovimas 
demcnstracijas pagreitino ir da
vė aiškų šūkį — prieš “polici
jos žiaurumą". Demonstrantai 
Harleme laidė ne tik šūkius 
prieš policiją, bet ir plytas, ak
menis, gazolino butelius, vadi
namus Molotovo kokteilius. 
Brccklyne apie 1000 paauglių 
mažiau kalbėjo apie policiją, 
daugiau jiem rūpėjo daužyti 
krautuvių langus ir pasiplėšti.

Prezidentas Johnsonas liepos
21 įsakė FBI pareigūnam tirti 
Įvykius Harleme. New Yorko 
miesto tarybos pirmininkas 
Scravene. kuris pavadavo atos
togose esantį Wagnerį, liepos 
21 paskelbė, kad negrų riau
šių kurstyme dalyvavo ir ko
munistų agentai. Komunistų 
laikraštis Worker atvirai laidė 
šūkius prieš “rasinį policijos 
žiaurumą" ir reikalavo pašalin-

atsilikusios grupės kultūrinį ly
gį, kad kultūrinis skirtumas 
tarp grupių sumažėtų, kad at
sirastų bendrų interesų, kurie 
padėtų lengviau grupėm susi
maišyti. Administracija pasi
rinko pirmąjį kelią — tokį pat 
kaip, sakysim, Kongui duoti 
valstybinę nepriklausomybę, ne
siėmus pirma jos žmonių pa
ruošti nepriklausomam gyve
nimui. Tada ir riaušės neišven
giamos. Ypačiai kai jom nori 
pasinaudoti Maskva.

pareiškime spaudai buvo sa
koma, buvo jausti, kad valsty
bės departamento pareigūnai 
pavergtųjų rūpimais klausimais 
vengia angažuotis.

— Prezidento asmeninis įga
liotinis R. Andersonas Paryžiu
je kalbėjosi su de Gaulle ir 
tyrė galimybes atstatyti susi
pratimą tarp Washingtono ir 
Paryžiaus. Kalbama ir apie de 
Gaulle susitikimą su Johnsonu, 
bet jau po rinkimų.
EUROPOJE:

— Sovietuose vals*vbės gal
vos pareigos (aukščiausio sovie
to prezidiumo pirmininko) iš 
Brežnevo perduotos Mikojanui.

AZIJOJE:

Vietnamo min. pirm. Khanh 
liepos 19 kurstė minias prieš 
šiaurės Vietnamą ir prieš Pran
cūziją, kuri siūlo neutralumą. 
Studentai liepos 21 atsiliepė: 
užpuolė Prancūzijos atstovybę 
Tokio narsumo neparodo prieš 
komunistus, nuo kurių masinio 
žudymo valdžia negali apsaugoti 
civilinių gyventojų. Amerikie
čių vis daugiau aukų. Ameri
kos vyriausybė nesirengia pul
ti taikinių šiaurės Vietname.
— Laose komunistų kariuome
nės puolimą neutralistų kariuo- 
enė atrėmė.

LEONARDAS ANDRIEKUS, O.F.M. Lietuvių Pranciškonų šv. Kazimiero 
provincijas naujasis provincijolas. Nuotr. V. Maželio.

tarptautiniame Kristaus Kara
liaus kongrese Jugoslavijoje. 
Kunigu įšventintas 1940 m. bir
želio 29 d. Baigęs teologiją, 
1941 - 45 m. studijavo bažny
tinę teisę Romoje, popiežiška
me pranciškonų šv. Antano uni
versitete, kur 1942 m. gavo ba- 
kalaurato, 1943 — licencija- 
to ir 1945 m. doktorato laips
nius, apgindamas dizertaciją: 
“De iure minorennium in iure 
romano et ecclesiastico”. Bai
gęs studijas, buvo skiriamas 
generalinėn pranciškonų ordi
no prokuratūron sekretoriaus 
ir teisių patarėjo pareigom, bet 
jis tos garbingos vietos atsisa
kė. Jis geriau norėjo padėti sa
vo tautiečiams belaisviams ir 
tremtiniams Rimini ir Reggio 
Emilia stovyklose, kur apie me
tus ėjo kapeliono pareigas, vi
sokeriopai jiems padėdamas.

Kai atsidarė kelias į JAV, 
kur, ordino vadovybei leidus, 
Tėv. Justinas Vaškys' organi
zavo lietuvių pranciškonų pro
vinciją, Tėv. Leonardas Andrie
kus kartu su kitais Italijoje bu
vusiais pranciškonais buvo pa
kviestas ir 1946 m. balandžio 
13 atvyko į Ameriką. Čia tuoj 
buvo įjungtas į darbą: paskir
tas pamokslininku, “šv. Pran
ciškaus Varpelio” redakcinio 
kolektyvo nariu, bet faktiškai 
jau nuo 1946 m. vasaros ėjo 
redaktoriaus pareigas, ir buvo 
Lewiston, Me., lietuvių koloni
jos dvasios vadu. Beveik viso
se JAV ir Kanados lietuvių baž
nyčiose jis vedė misijas ar re
kolekcijas; “Varpelį” jis reda
gavo 1946 - 52 m. Pranciško
nams 1950 m. perėmus leisti 
“Aidų” žurnalą, nuo tada iki 
šiol jis tebėra redakcinio ko
lektyvo narys, bet, iš tikro, jis 
yra techniškasis redaktorius. 
Atvykęs į JAV. 1946 - 48 m. 
gyveno Greene, Me., 1948 - 51 
m. Kennebunkport, Me., o nuo 
1951 iki dabar — Brooklyno

(nukelta į 4 pslj

— Komunistinė Kinija SU 
Amerikos atstovu Varšuvoje 
nuo liepos 29 atnaujina dery
bas.

Krepšininkų pirmi laimėjimai
Lietuviu krepšininkų rinkti- PRIEŠ GOLDWATERĮ

nė, nuvykusi į Australiją, pra
eitą savaitę laimėjo rungtynes 
prieš New South Wales valsty
bės rinktinę santykiu 82:58. Iš 
ten rinktinė išvyko į MeibDur
na ir Adeleidę.

— Šen. Jaccb K. Javis lie
pos 21 paskelbė, kad jis nere
mia Goldvvaterio ir kad jis eis 
į rinkimus kaip nepriklauso
mas respublikonas. Panašiai ir 
šen. Kenneth B. Keatingas.

— Chruščiovas ir Gomulka 
liepos 21 puolė šen. Goldvvate- 
rį. kad jo užsienio politika ei
nanti prieš taiką.

ti policijos vadą Murphy. Viso 
pasaulio komunistų spauda taip 
pat suskato šaukti prieš Ame
rikos “policijos žiaurumus".

Komunistam rūpi ne rasinė 
lygybė, ne negrų gerovė, bet 
rasinės riaušės, kuriose negrus 
galima panaudoti kaip įrankius 
revoliucijai ir įtampai didinti.

Rasinė lygybė kaip tautinė 
ar socialinė galima vykdyti iš 
dvejopų galų: revoliucijos ke
liu — įsakymu susimaišyti ar 
net policijos pastangom sumai
šyti skirtingas socialines gru
pes, kitas kelias yra evoliuci
jos kelias, stengiantis pakelti

VIENYBE AR SKILIMAS: kalbėta apie komunistų skilimą, 
o dabar . . .

w£<terį pristatyti kaip neišma-

—Senatas liepos 20 nutarė 
pakelti algas kariuomenėje 2.5 
proc. Metam tai sudarys 207 
imi. Generolas su 26 metų sta
žu gaus mėnesiui 1829, pulki
ninkas su tokiu stažu 1112, 
seržantas 312. eilinis jūrinin
kas 85.

— Demokratų konvencija 
bus rugpiūčio 24 Atlantic City.

Respublikonų konvencijoje 
partijos skilimo išvengta. Bu
vo net pakartota elegantiška 
tradicija partijos vienybei pa
demonstruoti. Kai Goldwateris 
gavo 883 balsus, jo varžovas 
Scrantonas pasiūlė, kad Gold- 
wateris būtų laikomas vienin
gai nominuotas. Prie to siūly
mo neprisidėjo New Yorko 
delegacijos 5 nariai.

Po konvencijos betgi atnau
jintos pastangos nesutarimo ki
birkštį Įpūsti iš naujo ir res
publikonus paskaidyti, nes 
Goldwaterio nominavimas su
kėlė bangas už partijos ribų ir 
net už Amerikos nemenkesnes 
kaip pačioje partijoje.
KAS TIE, KURIE ĖMĖSI 
REAKCIJOS?

William S. White (Journal 
American) tas jėgas vadina 
“rytų Establishment”, kurios 
dominavo partijai nuo 1929 me

tų. To “Establishmento” diri
gentai labiausiai yra susijaudi
nę, nes pasijuto praradę kont
rolę. Susijaudinimo stipriausi 
ženklai reiškiasi N. Y. Times, 
o taip pat ir Herald Tribūne 
su šių laikraščių kolumnistais 

—W. Lippmannu, James Res- 
tonu, C. L. Sulzbergeriu, J. Al- 
sopu, Rowland Evans bei Ro- 
bert Novaku. Hearsto spauda 
daug nuosaikesnė ir objektyves
nė. Jei vartotum dabar madin
gus “ekstremistų" ir “nuosai
kiųjų" žodžius, tai jais galima 
būtų apibūdinti ir tą dvejopą 
spaudą.

Praradę kontrolę, stengiasi 
ją atgauti aštria kova, kuri yra 
būdinga tiem, kurie lyg paty
čiom nori būti vadinami libe
ralais ir nuosaikiais. Jie aiški
na, kad su Goldwateriu atėjusi 
katastrofa partijai, Amerikai, o 
gal ir pasauliui; mėgina Gold-

nėlį politikoje ir jo talkininkus 
kaip mėgėjus diletantus; jo 
idėjas mėgina iškreipti, apvers
ti aukštyn kojom ir tada kriti
kuoti (pvz. jo pareiškimą apie 
ekstremizmą). Netrūksta ir to
kių veikėjų, kurie gąsdina, kad 
Goldwateris galįs atnešti ato
minį karą, kad jo idėjos ve
dančios į fašizmą, hitlerizmą. O 
Sulzbergeris su ironija ėmė kal
bėti apie Goldwaterio platformą 
kurioje jo “agentai” kalbėjo 
apie “eventualų išlaisvinimą” 
net Jugoslavijos, Baltijos vals
tybių, Ukrainos. Armėnijos. 
Girdi, Goldwateris norįs išlais
vinti Ukrainą, kuri Rusijos yra 
valdoma seniau kaip Texas 
Amerikos ...

Tai viena kovotojų pusė — 
pralaimėjusieji, bet pasiryžę

atsigriebti prieš tuos, kurie į- 
vykdė prieš juos perversmą.
KAS TIE PERVERSMININKAI?

Perversmu vadina daugelis 
laikraštininkų. W. S. White ma
to čia perversmą ar skilimą 
tarp Amerikos Rytų ir Vaka
rų. Vakarai jaučia, kad Rytai 
nori Vakarus cenzūruoti ir lyg 
su vaikais elgtis su jų politi
kais, rašytojais, aktoriais — su 
visa jų kultūra ir gyvenimo bū
du apskritai.

John Chamberlain pakarto
ja Goldwaterio kampanijos or
ganizatoriaus Clifton White žo
džius: esą veltui Rytų biznie
riai ir bankininkai manosi ga
lį dominuoti vidurio vakarų, 
pietų ir tolimųjų vakarų poli
tikai. “Vakarų bankai turi sa
vų pinigų. Jie nereikalingi jo
kios pagalbos iš Wallstreeto”.

Buvęs paštų valdytojas Ar- 
thur E. Summerfiekl Gokfrva- 
terio nominavimą vertino kaip 
konservatorių sąjūdžio įvykdy

tą revoliuciją ir tą sąjūdį taip 
apibūdino: '“šis konservatorių 
sąjūdis yra revoliucija prieš 
Amerikos idealų ir moralės per 
paskutinius metus iškreipimą. 
Amerikiečių tauta yra maitina
ma šlykštybėm per paštą, per 
knygynus, per kinus .. . Barry 
Goldwateris yra šio perversmo 
simbolis ... Amerikiečių tauta 
nori sugrįžti prie amerikinių 
tradicijų ir padorumo moralės. 
Barry Goldwateris simboliną 
galvą tikinčios, padorios, nor
malios amerikiečių šeimos ir 
šio fakto nereikia paleisti iš 
dėmesio”.

Time žurnalas, laikydamas 
Goldwaterį taip pat tokiu sim
boliu, aiškina, kad tos revoliu
cijos dalyviai, revoliucijos “ar
mija” esanti “vidurinė klasė", 
kuri “turi didesnį troškimą iš
laikyti ekonominę ir socialinę 
pažangą, kuri yra pasiekta, ir 
žiūri su dideliu susirūpinimu Į 
moralės smukimą, turi griežtų

GOMULKA ATSIDĖKOJO 
AMERIKAI

Lenkijos komunistų bosas Go 
mulka liepos 21 kaltino, kad 
Amerika ir vakarų Vokietija 
“stumia pasaulį į karą”. Jo kal
bos galo nelaukęs. Amerikos 
atstovas tada išėjo. Netrukus 
išėjo ir Anglijos atstovas. Tai 
pirmas kartas, kada Lenkijoje 
Amerikos atstovas padarė to
kią demonstraciją prieš akiplė
šišką komunistų vadą, lig šiol 
Amerikos remiamą su ypatingu 
•palankumu.

— Sudanas vasario mėn. iš
varė 300 kunigų misionierių ir 
uždarė seminarijas. Libano vy
riausybei tarpininkaujant da
bar sutiko įsileisti 100 kunigų 
(bet tik ne iš tų, kurie bu
vo išvaryti) aptarnauti 300,000 
katalikų.

geografinių, religinių, patrioti
nių žymių”. Vidurinės klasės 
revoliucija prieš rytų intelek
tualų minties diktatūrą?

Jei tie žodžiai teisingi, tai 
Gokhvateris simboliną ne tik 
politiką, bet visą viešojo gyve
nimo kryptį.



DR. V1LIS MANSĖM*

ler metu buvo aptarti Urtuvos 
vadavimo, JAV-biųužsienio po
litūros ir kiti lietuvių refcalaL 
Kongresmenas B81 Milter yra 
tatai aiškiai pastabasLietuvos

shmgtano dhiuaft*) — ftk 
chard Say ir Supert Webh; 
The Wtabfagton Fort (kitas

šikonų teiktoje; tr L. Vainikas 
— visos Kaitiocntjos respubli
konų veikloje, fino metu L. Va- 
tiukaa yna Caitfornia Republi-

Mtau lėpta 3:*Kai kam 
aMt, j< tas kbngreate bo
ro per sOpna* reprezentacijos 

. pfOfftBM nebuvo
V. (Abraitis, E. Bartkus ir L. 

Vainikas, suvažiavę į San Eran- 
eisco atartą, pasitarė ir rezo- 
tiucijų pravedimo reikalu. Ir 
V. Abtraitis k E. Bartkus yra 
nuoširdūs rezoliucijų žygio rė
mėjai.

LjBtarių MflQa ir taip pat dvi 
A. L. Tautinė Sąjunga. “Nors 
k jie nepadarė stebuklų, bet 
ne vienas iš vašmgtouiškių ar 
Šataynmių tautiečių, daiyvau- Arkm; Tfe Mat Štar (Ve
dami dabartinėje demonstraci
joje, ilgėsingai minėjo anuos

Liepos 15 New Yorke mirė 
dr. Vita Mošom, nuo 1954 iki 
1958 parmminkavęs Pavergtųjų 
Seimui, sykiu pirmininkauda
mas ir Latvijos delegacijai ta
me seime. Vėloms buvo pra
sišovęs ne tik tarp latvių trem
ties politikų, bet ir tarp savo 
kolegų Pavergtųjų Seime. Kaip 
šio Seimo pirmininkas, jis bu
vo lankęsis ir Europos Tary
bos sesijose Strasburge ir pas 
eSę Azijos, P. Amerikos ir 
Australijos vyriausybių ir gau
siose paskaitose dėstęs sovietų 
pavergtos Europos bylą tenykš
čiams intelektualams.

Abraičto, Bartkau* ir Valiu
ko pariterima* on OOP cent
ro valdyte* pirmininku tem 
ęraamnu WMtam E. MIL keletą dienų San Frandsco 
LER (R.-N. Y.) mieste. Čia būdamas, jis tikė

jo visą eilę pasitarimų su GOP 
pmeigimašs bei iegtetetoriais, 
{kurie dalyvauja suvažiavime. 
Prie GOP partijos centro ko
miteto Vtabingtone yra suda
ryta spedafi komisija rūpintis 
♦antinai Wrtų?ių reikalais. Nese
ntai i tą komisiją buvo pakvies
tas V. Abrtdtis. lietuvių kon
greso mato VatiūDgtone spe- 
rttfilunjpMMteni j GQP par
tijos centro Mistinę buvo iš* 
kviesti be V. Abrai&o dar E. 
Bartkus, A. Trečiokas ir kiti. 
V. Abraitis dalyvauja New Yor- 
fco ir apytinkės Beturiu res
publikonų veiktoje; E. Bartkus

nurtikšoji pasaulio totorės eta
ną, kurią kasmet organizuoja 
Laisvosios Europos Komitetas. 
Šiemet į M iškilmes LĖK pir
mininkas Jotai Rfchardsom Jr. 
1MW> pttVMtįB ir VflKO ĮMilH.

žvelgė į kongresą, kokia jo į- 
taką amerikiečiam, palygino jo 
“laimėjimus” su rezoliucijų ko
miteto veikla: “Tačiau tai* 
(kongreso) laknėjunris nuošir
džiai džiaugtis gali tik tie, ku- _
rie džiaugiasi ar vadinamojo re- Dantei X Rotai, Pa. <L, 
zotiucįjų sąjūdžio Irtmėįjimm. X Mteų N. X d4 
Tie, kurie kelia klausimą — o Mndį OL <L, Gm 
ką gi atsiekė tos resobucijo*, ZaMfeH, WĮsT '<Į ^fei 
turėtų įžvelgti, kad ir tatarių ttaddįMk d-,®* 
konpeso vaisiai Washingtooe BteMteunr, N. J.X, I

Pavergtųjų draugai kalbėjo kongrese — 
Kongresmanai ir senatoriai, kuriem pri- 

klauso padėka

San Franrisco, CalH. — “Pui
ku, vyrai, kad atvykote ir pa
dėjote mums paruošti partijos 
programą (piaitorm)”, — kal
bėjo Vytautui lAbraičiui, Euge
nijui Bartkui ir Leonardui Va
liukui respublikonų partijos 
centro komiteto pirmininkas 
kongresmenas WiMiam E. Mil- 
ter (R. - N. Y.) konferencijos 
su keturių atstovais metu. Kon
ferencija įvyko liepos 10 d. 
San Frimcisco -mieste. Konfe-

1 iii irtitalil »i Tautinė* Stati- 
jta — fiaods fine; Mateikos 
— Leopoldo Aragon. Taip pat 
buvo apsunkę* tafassnndjta 
reikalamvuldtariaka* X Mpsn 
punta”. tetasMtejn skirtinga.

Dr. V. Masens gimė 1902 m. 
Teisę ir tarptautinius santy
kius studijavo Rygoje ir studi
jas gOino francūząjoje, Angli
joje ir Vokietijoje. Jau 1922 
m. jis pradėjo savo tarnybą 
Latvijos užsienių reikalų mi
nisterijoje, vėliau Latvijos at
stovybėse Anglijoje, Lietuvoje 
ir Prancūzijoje. Būdamas Lie- 
tttVOje, mhOCO gHKUH. DHUVIŠ- 
kai ir vedė tetuvritę A: Luk
šytę. ftieš pat Latvijos oku
paciją buvo vienas iš artimų 
idsMo reik, ministerio Mun- 
Cete bendradarbių. Tremtyje 
etate Latvijos Raudonajame 
Krytiųe ir HtO. 1950 atvykęs 
| JAV tuoj įsitraukė į laasvų-

knrio turinį sudaro Amerikos 
lietuvių kongresas ir jo darbai 
bei paruoštieji dokumentai, jau
nimo posėdžio dokumentai, ni- 
kitos Chruštiovo lankymasis 
Skandinavijoje, JAV setudorių 
ir kongresinsHių kalbos pasaky
tosios kongrese bristojo birže
lio minėjimo proga ir daug m- 
formacinės/medžiagos iš

su pasayžūDU prisūninti .. jpoe, Fa. d., M nėr d X Derwtaki, 
jei jie bus kada to prMtai- O. Jeaapb M. McMe, Pa 
mo reikalingi ' r^ Bervatel F. Gintautai,Coun.

Atstovų Rūmų pirminžid as d., Ctoade Papper, Fla. d., Ab- 
John W. MeConMk bai& JO ęser W. Sitai, Conn. r., Mon 
perskaitė prezMento-^Mbk M, MMta Mh- A, M. L. 
naciją; jis 1989 tavo Shta^ M. M. r., HcraM, M.

Dr. V. Masens mirtis iš ko- 
vejančių tremties gretų išro
vė neeilini laisvės kovotoją 
prieš sovietų kolonializmą. Lat
viai neteko vieno pajėgiausių 
savo laisvės kovos štabo na
rių, Pavergtųjų Sėtinas — sa
vo paveflOMis bendradarbiu 
lietuviai — savo draugo ir lais
vės kovos talkininko.

Vt. Vt.

Turtinės S-go* sekretorius ribos prezidentu, Etoenhomeris 
painformavo pėr; spaudą apie titrai galėjo kookre&d Uetu- 
Ltotaves bylos {traukimą | re* ros reikalą paretati. Bet kiek 
ptiblMiĮ partijos rinkiminę rėmė tada? Ne* Rytų Beriyno, 
ptatftrmą ir čia pat pranešė, ari Lenkijos, nei Ventos su
ktai too reikalu yra nemaža* «Wių neparėmė. Kad* CM- 
padaryta Amerikos Lietuvių čiovas pareiškė, kad Bos gal 
Tautinės S-gos pirmtntako Vy- tiktų vaikų darželio vedėju, tai 
tinto AbraiSo. Kas jo konkre- kaipo gafinglausios pasaulyje 
ėtai padaryta, sekretiutas ne- valstybės prezidentas jis nitas 
siteikė pastatyti. Pasitenkino 
panftflti britais žodžiais, kad 
buvęs, gi ^ridentas gen. D. S- 
asobotosris Uetavoo reikalo į- 
MMą i ctoktiutiaę platformą

prieš įtiek laiko rezoliuciją (R. 
Con. Rėš. 265) Pabaltijo kraš- 
tųbytostoteMtaML

į tai n^eagavo. Kas kita, jei 
Vyt Abraitis teko sau čttdeie —, — 
garbe nurifo^grafucti kartu n tauta informuojama M Mrido * J

GtiUtorius, CL Komiteto pirm.

— Amerikiečių! pakarto- tolyje, valgė ‘Bangos” valgyk- 
jo kaimietis ir gudriai ^yptriė- loję, vakarė vežė ( tancertą, 
jo. — Juk amerikiefių taukr vetaąta i fabrkns. Taip, su 
ti.yra nusikaltimas. tomėmis įąoiĮtitiką, ir prany-

Miticminkai savo tarpe kaš> to iš Klaipėdos Nežinau, ką 
ką tarėsi. Pastoti sustabdė rio- —
ną didžiulį sunkvežimį, prie- 
varta susodino tąn buvusius 
kotehoriamkus ir |aakė vežti, 
nors kai kurie aiškinosi, kad 
ne ta kryptimi turį važiuoti.

Pagaliau amerikiečiai paako- 
dė. Vakavimai, sveHrmūnai ir 
vėliau prakalbos miesto teat
re. Kalbėjo Jokubka ir 'Rojus 
Mizara. 2od| taikė ne lietu
viam, bet komunistam. Sveiki-

Ka*p takb* *wčte 'gntodbo* titateri* Oteb’ IteMK- V 
veikia pavst«tą Mtate? itao- - ‘
ma, taktas ptutadtas tetao ne- 
rvMkts, ir eltapasrtaa fsklų tam- 
pst^ą M ktai^tate nėtatati. 
fante jmt uvenro proso snogm Mi
ku, tari joks Amėrtkus Itata-

itodos, M m. J Klaipėdą 
ateyto Mtaba. Tri pHiMSto 
Amrir&as tetoms, kurį teko po 
karė . Statyti. Miesto teatre tu
rėjo prakalbą. Pati dalyvavau 
ir- girdėjau. Mums atrodė, kad 
tai pats didžiausias išgama ir 
tetaėtių tautos išdavias. Tą
syk <» savieji Sgamos nebeat
rodė tokie baisūs. Savieji tar
navo priešui, gelbėdami savo 
kailį, bet už ką parsidavė lais
vojo pasaulio tetoms Bimba? 
To mes negriėjome suprasti.

Jis Banriansiai puolė lietu- 
vos partizanus ir veik vien 
apie juos tetadbėjo. Gyrė rusus 
ir Rusiją. Sakėsi atstovaująs 
Amerites betuviam. Paskui at
sakinėjo į klausimus. Klausi
mai turėjo būti paduoti raštu. 
Atsakinėjo tik į tuos, kurie jam 
patiko.

1959 m. į Klaipėdą - atvyko 
Amerikos lietuvių ekskursija. 
Laikraščiai apie tai nerašė. Su
žinojome per mokyklas ir dar
bovietes. Nustatytu laiku tau- 
timais Tūbais apren^as jauni
mas (rūtai paimti iš Trinyčių 
fabriko ir miesto teatro) buvo 
pašiurtas ant Žemaičių plento 
lankti Amerikos teturiu. Lau
kimo virtą puošė didžiulė ža
lia drobė su’ įrašu: “Sveiki, bro
liai, atvykę”.

Autobusas su svečiais iš Kau
no vėlavusi. Laukimo vieton 
rtnė rinktis žioptių.ir kokhozi- 
ninkų, kurie gaudydavo prava
žiuojančius sunkvežimius, kad

teptatretikė progų”. MmiĮlanot Katakiną jau ir tafonnacija 
tabelio 30: “Privačiai buvo k vertioanas dėi išvakarėse su- 
rtiškaama daug nepasitenkini* reflgtės spaudo* tamftrencijoB. 
mo krypties šališkumu r Anta* IMrvuie liepta 6 V. Rartenta: 
no Rudtio Šeimininkavimu.’ Ko- “Buvo pakrnčiamta ktakta Mri- 
tia ta kryptis ir kokis tas ša- rttatoHų skytM^, totaė dao- 
liškumas — nepasakyta, ypačiai £tal trip putitapto naftjų ir

Išsikalbėjimas po Washingtono kongreso 
Ate auruRgtoa hmųposa*, kada te paties laikraščio buvo 

pasak vieno Irtksaščto, nesuku- pabrėžta bendra visų tamgre- 
rt taukiai praneštiuų naujie- so drtyrių kryptis — pasisakyt 
aų, tad jo aprašymai ir verti- mas už kovą dėl n^>riklauso- 
aimti rrtškžari spaudoje pama- mykta. Dirva liepos 1: “NeLjau- 
žu, be ftaū?o*. nimo posėdis nepasiekė planuo

to lygio ir svajoto poveikio”. 
Darbininke, liepos 8 J. Miški
nis tai konkretiaa: “Tikėtasi, 
kad prigužės jaunimo pilnutė
lė salė. Deja, susirinko seni
mas; jaunimo labai mažai tesi
matė”.
Delyvię skaičius:

Naujienos liepos 1: “Delega
tų buvo mažiau negu kituose 
tos rūšies Alto parengimuose, 
bet buvo gana gausiai svečių”. 
Birželio 30 tas pats lataraštis 
buvo informavęs: “Oficialus 
mandatų raportas, kurį perskai
tė Rudis, sako, kad užsiregis
travo “505 delegatai, neskai
tant svečių”. Si skaitlinė, grei
čiausia, dukart padidinta”. Lie
pos 6 tas pjĮŽ laikraštis dėl da
lyvių skašč||as:, “Washmgtonas • rotacijos su GOP ^adu BUl Mil-

Liepos 11 d. posėdžiavo riofiūs fioanMoj*teM utoas Vte 
to praplėstasis prezidaMnas ir te durtas.
ęriėmė šių metų fi-jo pusme- Jau išsiuntinėtas liepos mėn. 
č» darbų planą ir sąmatą. Nau- Eltos angių kalba biuletenis, 
ja tiek, kad taagiama susitarti 
ir greitai numatoma pradėti 
leisti naują Eltos biuirtmų ara* 
šų ksSKL VIeikam Beyrotrtb Le- 
banoae laikraščiui “Al Zamo- 
oe” persispausdinus iš augių 
taftos Eltos biuletenio nr. 5 
daug medžiagos, kap sovietai 
19<0 metais okupavo Lietuvą, 
susidarė sąlygos teisti arabų 
kalta biuletenį. Tuo pačiu Lie
tuvos reikalas jeina^ “naujau- 
tią” ritatytaų pasaulį — ar» 
bų pasauk - Tuo būdu šiame 
pusmety bus leidžiami Eitos 
ąinMęniai šiomis katoomis: lie- 
tuvžų, anglų, vokiečių, Italų, is
panų ir arabų. Kiek tako pa
tirti, jokia kita patergtagų tan
ui. egsune organiracija nesun 
savo taip Šsdtoto tafonnacžjos 
tinklo, kaip Vilkas., Pavergtoji



VINCAS NELAIMĖ

pradėjau iš griovio šaudyti. Ki
tam mano draugia buvo pasi
sekę panašiai išsprukti. Jis 
taip pat į mano ženklus atsi
liepė šūviais. Šaudėme, kad bu
tų triukšmo. Netaikėme į na
mus, kuriuose buvo likę senie
ji Šniukštai su apie dešimčia 
kareivių. Kareivių klausiami,

pu išsigelbėjau tik tuo būdu, 
kad staiga iššokau pro langų, 
pas&iebtau svirne paslėpti 
SjįtttUV^ JT* ęHDCyCjęS <Z2 SOOOy

greičiausia miškiniai Tada ka
reiviai paliko namus, įsitaisė į 
griovius ir ėmė šaudyti. Bet iš 
Šūvių tolumo buvo aišku, kad 
jie trankiau Rytojaus dieną 
turėjome aiškintis NKVD Vir- 
šinintari, kodėl vartojome gink-

vo. Patikėjo. Bet mes patys ne- 
drįsome kurį laikų miegoti na
mie. Bijojom keršto. Per savai
tę buvo ramu. Nebent tiek, 
kad vieną naktį kareiviai Bvo- 
gė pjaunamąsias mašinas ir ti-

Daug kalbama apie asmens 
laisvių grąžinimą Chruščiovo 
imperijoje. Jei prie asmens lais
vių priklauso teisė kurti, tai 
tokios laisvės vaizdas perbėgo 
šiom dienom per vakarų spau-

rašymas tik dabar. Vokiškas 
laikraštis Die Zeit paskelbė to
kią teismo eigos nuotrupą:

Teisėjas: Kokia jūsų profesi-

Lietuvos pajūryje

Baltimorės - Washingtooo a- 
pytinkėse gyveną lietuviui yra 
kviečiami šiose paskaitose da
lyvauti. Paskaitos ir ai jomis 
surištos diskusijos bus pute 
proga susipažinti su šios die
nos moderniu katalikų jauni
mo pasauliu ir galvosena.

iiiiuiiiiiitr^:-ati;im

Kiti kalbėtojai, kurių paskai
tos prasideda liepos 20 d. va
kare toje pačioje salėje ir tę
siasi kiekvieną vakarą visą sa
vaitę, bus Tom Mboya, Keni
jos, Afrikoje, teisingumo mi- 
nisteris, knn. Theodore M. Hes- 
buq£ų C.S.C., Notre Dame ųni- 
vers. prezidentas jr vienas iš 
labiausiai žinomų katalikų mo
kytojų, Rafael Caldera iš Vene- 
zuelos, šiuo metu einąs Krikš
čionių Socialistų Partijos pir
mininko pareigas ir vienas iš 
labiausiai pasižymėjusių krikš
čionių demokratų politikų pie
tų Amerikoje ir Tarptautinės 
Krikščionių Prekybos Sąjungų 
Federacijos generalinis sekre
torius August Vanistendael, 
kuris buvo vienas iš -dešimties 
pasauliečių, pakviestų stebėto-

man bepasakojant senutė labai 
susijaudino n* pradėjo verkti, 
o senukas išėjo į kiemą.

Tą vakarą man ji atskleidė 
savo paslaptį, kurios aš nebu
vau galėjęs atspėti per porą 
čia gyventų mėnesių. Ji pasi
sakė, kad km. Pranas Šniukš
ta esąs jos vyro brolio sūnus 
ir kad jos vyras esąs Petras 
Šniukšta, buvęs generolas ir

1; -Aktyvinti nepripažinimo 
principą ... 2. Panaudoti Jung
tines Tautas,.. išrašant Pabal
tijo žmonėm žmogiškų teisių 
grąžinimo ir tautinės laisvės. 
3. ‘Išplėsti Amerikos Balso veik
tą nr Laisvos Europos radijo 
tinkle skirti programą Lietu
vai. 4. Paremti pavergtų tautų 
komiteto sudarymą Atstovų Rū
muose, 5. Nesudaryti su Sovie
tais nepuolimo sutarties, kuri 
galėtų stiprinti Sovietų Sąjun
gos kolonializmą Baltijos vals
tybėse ...

Siekimai nenauji. Nauja tai, 
-kad jie vieningai visų tariami.

vKMruR pVBVOElylPto* ’ OvYlv" 

tinė valdžia, karui pasibaigus, 
paskelbė amnestiją visiem tiem, 
kurie nebuvo stoję į raudoną
ją armiją ir nuėjo į miškus; 
esą, kurie prisistatys su gink
lais, tiem nusikaltimas būsiąs 
dovanotas. Dalis partizanų pa-

pakeitė pavardes, savo profesi
jas, gyvenamąją vietą ir tokiu 
būdu pamėgino legalizuotis. Da
lis likosi miškuose ir tęsė kovą. 
Daug kur būdavo aštrių susi
šaudymų.

Šalia partizanų veiklos visa
me krašte prasidėjo žiaurus 
plėšikavimas. Žudė žmones api
plėšimo, asmeninio keršto su
metimais, o kartais tiesiog gnr- 
ti būdami. Milicininkų buvo 
daug tokių, kurie nakties me
tų partizanų vardu apiplėšdavo 
žmones ir prigąsdindavo.

Karui pasibaigus, į Klaipė
dos kraštą prisiuntė įvairių 
naujakuių — rusų, lenkų, gu
dų, taip pat ir lietuvių. Į mies
tus labiausiai. prigužėjo rusų 
iš visos Sovietų Sąjungos. Dau
giausia tai buvo demobilizuo
jami kariai su šeimom. Jie ga
vo svarbiausius darbus ir pa
reigas.

1945 metų vasarą apie Šila
lę, Pagėgius, Kintus, kur yra 
daug užliejamų pievų, šien- 
piūtei prisiuntė fūkttančhis ka
reivių. Dienos meta jie dirbo 
pievose, naktimis plėšikavo.

“tieson”, ir jam 
įstatymas apie “parazitizmą”. 
Įstatymu remiantis, Brodskis 
buvo pakaltintas, kad jis netu
rįs pastovaus darbo, neatlie- 
kąs pagrindinės konstitucinės 
pareigos — garbingu darbu di
dinti darbo žmonių tėvynės ge
rovę.

Teismas buvo vasario mėn. 
Bet vakarus pasiekė teismo ap-

Brodskis: Aš rašau eilėraš
čius, verčiu. Aš manau, kad ...

Teisėjas: Ar jūs .turite pasto
vų darbą?

Brodskis: Aš rašiau eilėraš
čius.

Teisėjas: Tai manęs neinte
resuoja. Mane interesuoja, su 
kokiom įstaigom jūs turite ry-

Reikia tikėtis, kad ypač Wa- 
shingtono lietuviai nepraleis 
progos dalyvauti šiame suva
žiavime, kur kelių nepailstan
čių darbininkų dėka Lietuvos 
vardas stovi vienoje pirmųjų 
vietų. Savo dalyvavimu paro
dysime, jog mums svarbu tą 
vardą ir toliui pasaulio stu
dentų katalikų akivaizdoje iš
laikyti. ASTa

do ir atnešė. Anas smarkuo
lis dar tvojo man šautuvo tū
ta. Bet karininkas išsivedė vi
sus. Man buvo dvejopos bėdos. 
Buvau sudaužytas. Atėmė šau
tuvus, kurie priklausė Šilutės 
NKVD ir už kuriuos mes bu
vom atsakingi. Teko tuojau pat 
pranešti. Grįžome su enkavedis
tais, fabriko direktorium ir ke
letu fabriko tarnautojų, kurių 
pareiga buvo padėti su jiem 
išduotais ginklais, jei bus pa
vojus. Pasitaikė, kad tie patys 
kareiviai plėšikavo kitame ūky
je. išgirdę atvažiuojant, jie 
ėmė šaudyti. Mano buvo laimė, 
kad neturėjau ginklo. Aš ou- 
vrirtau į griovį ir gulėjau visą 
pusvalandį noMkffti gaivos, kol 
vyto susišaudymu. Užpuolikai 
pasitraukė. NKVD pareigūnam 
nereikėjo ilgai aiškinti, kur 
dingo mano šautuvas. Jie lė

tą inventorių. Tteiaotiai jie klausė senųjų šmukštų pasako- 
darė kaip k kiti — įsęHMi- jimo ir nieko aan^s neklausi- 
vo toliau į Lietuvą ir panko- nėjo. ir jiem nebuvo patogu 
davo už teistą liul uiliį usataih kalbėti apie tereMų pMfite-

vėl buvo normalesnis. Bet ne
ilgam.

Teroras sustiprėjo. — Rude
niop, 1945, vis daugiau ir dau
giau suiminėjo. Nuvykęs į Ši
lutę, matydavau varomus suriš
tom rankom vyrus į kalėjimą. 
Partizaninis veikimas buvo su
silpnėjęs. Bet padidėjęs plėši
kavimas. Siautėjo ištisos ban
dos. Sodyboje padažnėjo enka
vedistų apsilankymai. Pradėjom 
nerimti. Su ponu Šniukšta į- 
sitaisėm slėptuvę. Kai tik pa
stebėdavome kad atvyksta ne
kviesti svečiai, mudu dingda- 
vom slėptuvėje. Mes tūnojom 
joje, o poniai šniukštienei ne
mažiau reikėjo nervų tuos sve
čius kalbinti kartais po keletą 
valandų. 1946 m. žiemą suėmė 
keletą vyrų Šilutėje; jie buvo 
iš mano krašto. Teko snsirtpm- 
ti, kad neišduotų, Sykį te y ko 
ir pradėjo klausinėti apie mane. 
Laimė, tada tikrai nebuvau na
mie. Bet ponam šniokštam bu
vo neramu ir dėl manęs ir dėl 
savęs.

Pradėjau dairytis kitur dar
bo. Namie nenakvojau. Šniukš
tų prašomas nuvykau į Palan
gą. Ten radau generolo Taukš
tos broį pralotą. Buvo konfis
kavę jo lusteli. ’As gyveno ta
iki prie titayttlir taip alta- 
VHUL nHMn^O^ Jv WO- 
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Pavargtu Tautę Savaitei bu
vo paskelbtas manifestas, ku
rį pasirašė egziEnių organiza
cijų ir jų draugų amerikiečių 
atstovai. Manifeste pareikšti 
siekimai visai artimi tiem, ku
rie pareikšti ir lietuvių kon
greso Washingtone. Manifestas 
papildo tuos siekimus dar vie
nu specialiu — skatina Jung
tinių Valstybių vyriausybe, kad 
derybose su Sovietais dėl ūki
nės paramos komunistiniam 
režimam reikalautų S jų poli
tinių nuolaidų — didesnės lais
vės, pavergtiem žmonėm ir tau-

jom susikalbėti rusiškai, tai 
daug sykių pasisekė geruoju su 
kareiviais suūtarti. Tofiau po
rą kartų, kai atvyko ginkluoti 
ir svarbiausia girti karteriai,

VADOVAUJA LIETUVIS
Pax Romana yra didžiausia 

tarptautinė katalikų studentų 
ir intelektualų organizacija, ku
riai šiuo metu priklauso virš 
dviejų milijonų narių. Pax Ro
maną turi skyrius visuose pen
kiuose pasaulio kontinentuose, 
72-jose atskirose valstybėse. 
Jai priklauso virš šimto atski
rų katalikiškų studentų b* sen- 
draugių sąjūdžių bei organiza
cijų. Paskutinius ketveris me
tus, dvi centrinės valdybos ka
dencijas, Pax Romana pirmi
ninku buvo lietuvis dr. Vytau
tas Vygantas iš New Yorko. Su 
šiuo suvažiavimu jis ir baigia 
savo pareigas. Jam vadovau
jant Pax Romana žymiai pažen
gė į priekį savo organizaciniu

Ėax Romana yra turbūt vie
na ž nedaugetto pteaulinių or- 
ganizacjų, kur tremtiniai yra 
ly^ateisiai šMia savo laisviem čių turiningumu, 
kraštam atstovaujanfio jaupi- Suvažiavimą ren^a Tautinė 
mo. Jie čia šalia šiaurės ir pie
tų Amerikos, Afrikos, Arijos 
ir Eurcpos sudaro tartum šeš
tą “kontinentą”. Speciali Pax
Romana egrihį komisija skali- Tai nu darbas. Tai jsarariti- 
na tremtiteus išlaikyti savas nis vafcatavunaa — 5 matai pa- 
žautines tradicijas ir kalbą ir 
stm> kultiųįnes. apraiškas įlie
ti į viso laisvojo pasaulio tau
tų bendruomenę. Suvažiavimo 
meta egzilų komisija tari vie
ną pagrindinių vakarų, kurio 
programoj lietuviam atstovaus 
Baltimorės tautinių šc^ūų šokė
jai, vadovaujami BaHo Brazaus
ko. Visam vakarui vadovaus k 
pranešinės lietuvaitė tagrida 
StasaHė iš Cleveiando. Nėra 
abejonės, kad lietuvaičių tau
tiniai drabužiai ir judrus šokis 
susilauks įvairiaspalvėj minioj 
nepaprartb pasisekimo. Vaka-

Idėja nenauja. Amerikos Ko 
grėsė ją keliais atvejais kėlė 
senato politinės komisijos na- 

ir eilė ki-

gai kalbėdavaus su jais.
Vieną vakarą aš pasipasa

kojau, kad mokydamasis Kau
ne, turėjau kanibėrį pas Mai
ronio seserį; kad ten susipa
žinau su kun. Šniukšta ir klie
riku žemaičiu; girdėjau ir apie

Vaizdo herojus yra JosH 
Broddcy, jaunas rteytojas, žy
das, gyvenęs Leningrade, švel
nios kalbos, lėtas vaikinas ne
priklausė partijai, nedalyvavo 
agiliprope, nedirbo redakcijose. 
Kartais jis uždarbiavo kaip 
pečkmys, kartais kaip metalo 
darbininkas, o buvo ir geolo
ginės ekspedicijos dalyvis. Jis 
laikėsi nuošaliai nuo partinio 
gyvenimo, rašė eilėraščius ir 
juos skaitydavo draugam. Ei
lėraščių nuorašai ėjo per ran
kas. Skaitytojai rado juose nuo
taikos, poezijos, bet juose ne
buvo politikos. Daug kam jie 
patikdavo, ir tarp kitų rašyto
jų jis buvo gerai 'pažįstamas.

Atkreipė į jį tiriantį dėmesį 
“družininkai”, kurie seka ju-
dėj5M; sunbūrinHfc; itartiriMi2»'lW8M: Užmirškit akaįubius 

intelektualus ir kitus “huliga- 
nus”. Brodskis buvo patrauktas

pritaikytas naudingiem darbam.
Brodskis buvo išvežtas į Ar

changelską ir pristatytas lage
rio mėžti.

Washingtone kongreso var
du pateiktas xnemM*m>dumas, mai bei mintys ir žmonių, ku- 
.nmrs taip konkrečiai ir specia- rie reiškia - laisvės netekusių 
tiai nekalbėdamas kaip “rezo- tautų siekimus, ir šviesiųjų 
Liucijų komitetas”, ryškina savo Amerikos žmonių, kurie kovo- 
nusistatynų už pirmąją ir ant- ja už laisvę visiem žmonėm ir 
rąją nuomones — už abidvi visom tautom.

Brodskis: Su jokiom.
Teisėjas: O kas pripažino jus 

poetu?
Brodskis: Niekas. Bet kas pri

pažino, kad aš turiu gmti?

Prokuroras: Ar gali žmogus 
išgyventi iš pinigų, kuriuos jūs 
uždirbate? Ir ar nereikia žmo
gui dar batų, švarko?

Brodskis: Švarką aš turiu, se
ną, bet vistiek tai švarkas. O 
antro man nereikia. Aš dirbau. 
Aš rašiau eilėraščius. Komuniz
mo statyba nereiškia tik sto
vėti prie darbo stalų arba ar
ti žemę. Esama ir dvasinio dar-

rys Thomas J. Dodd 
tų Kongreso narių.

Tai ženklai, kad 
kryptimi ima tekėti

narų bei su- Tą pačią (feną 4:30 vai va- 
suvažlavime kare tremtiniai studentai vyks 

s gansbn at- padėti ; vainikų ant terasto 
prezidento Kennedy tapo. Vi- 
dunfeflą Hali of Nations salė
je laikomų mišių metu pamoks
lą pas&ys Pittsburgho vysku
pas John J. Wrifhl, žinomas 
savo nepaprasta iškalba ir nrin-

krikščioaių vieaytės klausimą, 
***** bendruo-

tad teta- menės gerovei ir kaip žmogiš
kųjų bei dvasmių asmenybės

Sargas ir daržininkė. — Man 
pavestame ūkyje buvo su
jungta 40 buvusių ūkių viso 
per 500 ha žemės ir dar keli- 
šžmtai ha užvejamų pievų. Tu
rėjome daug karvių ir arklių. 
Pavasmi reikėjo pradėti dar- L»pčių šeimą. Pastebėjau, kad 
bus. Direktorius fabriko, ku
riam buvo priskirtas ūkis, man 
patarė apsigyventi sename dva
re, apaugusiame didžiuliais me
džiais. Ten pat gyveno du seni 
žmonės, r/na ir žmona. Vyras 
buvo ūkio kiemo sagas, o 
žmona — daržaninkė. Jie pri
ėmė mane maitintis. B pirmų 
susitikimų su jais pastebėjau, 
kad tie ssg» ir dnržttankė nė
ra pauranti knončs. Vyras te- kariuomenės teismo furminta- 
rėjo ilgą B) barzdą ir su kiek- tas. Nusivedusi į sandėliuką, 
vienu nejdįstaNnu kaftėjo tik parodė'paslėptus generolo uni- 
rutiftad, nkisi buvęs dvaro so- formą ir tardą ... Petras 
dinmfcą< ,Įmotė, kurios gaiva tebūta 1940 buvo suimtas 
nuo rūpesčių kr mžiaras buvo “nuteistas” ilgas metus kalėti, 
pasipuoši taitab gaibėnfao- Bet jis kalėjime stigo ir nebo
tais piarakais, savo veido broo- vo suspėtas išvežti. Karo pra
kais ir žrilpnftu I ir visą lai-
praeitis yn nutekėjusi kitokio* ką gyveno savo ūkyje Norei- 
se gyvenimo sąlygose. Jų ana* kiteuose, Kretingos ap. Kad 
tonumas teo Iteti potraukius, 1944 bolševikai staiga užėmė 
ir aš takdsaaų vakarą flfri II* Bytprtatas, tetas buvo eters- atdavė. Dalis judėjo ginklus,

tas bet kur bėgti, ir jiedu pa
siliko ištuštėjusiame klaipėdie
čio dvare, apsimesdami dvaro 
darbininkais.

Klaipėdos kraštas buvo, tur 
būt, vienintelė vieta, kur ne
buvo atviro partizanų karinio 
veikimo. Bet žinios pasiekdavo 
apie kautynes prie Tauragės, 
Švėkšnos, Vainuto; ypačiai 
žiaurios buvusios apie Darbė
nus, Kretingą, Skuodą ir šven
tosios miškuose. Visi žinojo, 
kad daug žuvo vienų n* kitų. 
Bet tikslaus skaičiaus niekas 
negalėjo pasakyti. Galima buvo 
spėti kai kuriose parapijose iš 
metrikų knygų. Tėvai ar gimi
nės paprastai pranešdavo baž
nyčiai apie žuvusius. Vienos 
parapijos knygose buvo sužy
mėtų žuvusių apre 150.

Nors kovojantieji ir daugu
mas tikėjo išsilaisvinimu, bet 
Petras Šniukšta su dideliu įsi- 
tikinknu kalbėjo, kad veltui 
fejamas kraujas; kad komu
nistinė tvarka palte keletą de
šimtmečių* Lietuviam belikę 
vienas kelias — gudriai prisi
taikyti prie konumizmo ir slap
tai stiprinti lietuvybę.

vių veikėjų nusistatynraose uvi- 
lypumas nyksta; kad visų nuo
monės Lietuvos laisvės klausi
mu susibėga į vieną: už tradi
cinio Amertes misistatymo 
(nepripatinti sovietinės aneksi
jos ir jos padarinių) vykdymą 
esame labai dėkingi; tačiau no
rime naujo pozityvaus žk^s- 
nio — politinės diplomatinės 
akcijos kotomatizmui naikinti 
Baltijos kraštuose, kaip jis nai
kinamas Afrikoje; akcijos tau
tų apsisprendimui vykdyti ry
tų bei vidurio Europos tauto
se, kaip ’ tai daroma Afrikos 
tautinėm ar gentinėm grupėm.

Bendra yra visų tikėjimas, 
kad dvejopų standartų politi
kos praktika neveda nei į tai
ką nei į teisingumą!

Khikiimt tavo iškeltas: ar 
Wašbingtow kongrese numaty
ti- atelies Mimai kovoje dėl 

ikdsvės? .

Jei ne iš rezoliucijų, tai iš 
memorandumo, skirto Baltie
siem Rūmam, matyti atsaky
mas. '

Prantyji nuomonės svyravo 
tarp dviejų kraštinių. Viena 
siūlė tenkintis inkosporacijos 
nepripažinimu, dėkoti už tai vy
riausybei ir prašyti ją ir to
liau nepripažinti inkorporaci
jos bei jos padarinių. Antra 
siūlė nesitenkinti nepripažini
mu, o riekti, prašyti, reikalau
ti pozityvios veikta laisvei at
gauti. Asta Maomonet tabiau- 
riai atstovavo ir" ją vykdė “re
zoliucijų komitetas”, siekda
mas visai konkrečiai, kad Kon
gresas nutartų Baltijos valsty
bių klausimą kelti Jungtinėse 
Tautose.
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Gyvenimo
Teologijos mokslas tapda

mas tikėjimo formulėmis, abs
traktinėmis aptartinais ir kate
kizmo santraukomis, palengva 
atitrūko nuo gyvenimo. Speku
liatyvinio protavimo teologiniai 
veikalai amžių slinktyje krovė
si į bibliotekų lentynas ir bu
vo naudojami tik specialistų 
moksliniams darbams. Daugu
moje tikinčiųjų gyvenimas 
atitrilko nuo teologijos.

Paskutiniais dešimtmečiais 
vis daugiau randasi žymių teo
logų tiek Europoje, tiek Ame
rikoje, kurie visai nauju būdu 
eina prie teologinių klausimų. 
Palikę nuošaliai painias teolo
gines spekuliacijas, ima Kris
taus paliktą mums religiją visu
moje ir derina su mūsų kas
dienos veikla. Jų veikalai turi 
visai skirtingą pobūdį, palygi
nus su tradiciniais teologijos 
veikalais.

Džiugu yra informuoti mūsų 
tikinčiuosius, kad ir mes lietu
viai sulaukėme modernaus teo
logo rašytojo kun. Stasio Žilio 
asmenyje, kuris šiuo metu yra 
Romos šv. Kazimiero lietuvių 
kolegijos dvasios tėvu. Tik ką 
iš spaudos išėjo jo parašyta 
teologinė knyga: Gyvenimo šal
tiniai. Joje autorius atskleidžia 
mūsų religijos esmę — per sa
kramentus gaunamą malonę. 
Sakau “modernus”, nes tokiu 
būdu į mus tikinčiuosius dar 
niekas nekalbėjo. Jis atskleidė 
teologiniu požiūriu sunkias ir 
komplikuotas problemas leng
vu ir gyvenimišku būdu, ir vis 
dėlto pasilikdamas reikiamam 
teologiniam aukštyj. Teisingai 
kun. Stasys Yla knygos pratar
tyje sako: “Si knyga yra kito
kia, nes parašyta gyvosios dva
sios įkvėpimu. Ji kalba apie 
dievišką realybę sakramentuo
se, kuriuos mes dažnai naudo
jame, bet ne visuomet įžvelgia
me gilesnę veikmę bei pras
mę. Autorius atskleidžia šiuos 
malonių šaltinius labai nauju 
būdu ... Šiuose puslapiuose tie 
šaltiniai rodos trykšta ir čiur- 
Iena metodišku skambėjimu ir
įtikinančiu susimąstymu" (p. 7)

Stiliaus požiūriu šis veika
las yra irgi patrauklus. Sakiniai 
trumpi, aiškūs, lengvi. Kalbėji
mo būdas įdomus. Duoti pa
vyzdžiai ir šventraščio citatos 
yra taiklios. Tekstas sulaužy
tas į trumpus poskyrius ir dėl 
to nenuobodus. Vengiama ab
straktybių.

Knygos apipavidalinimas — 
spauda, laužymas, įrišimas, ap
lankas pasigėrėtini. Iliustraci
jas sudaro kun. A. Kezic, S.J., 
darytos nuotraukos ir paties 
autoriaus pieštos grafikos. Nuo
traukos yra gražios ir prasmin
gos. Grafiniai piešiniai daugu
moj yra vykę, nes keletu 
brūkšnių pagautos reikiamos 
nuotaikos ir jomis išreikšti at- 
titinkami prasmens. Bet reikia 
pripažinti, kad pora grafinių

šaltiniai
piešinių yra nevykę: nesukelia 
reikiamų nuotaikų ir atrodo 
gremėsdiškai.

Knygos reikiamam tobulu
mui kenkia taip pat keletas ne
pastebėtų stambių korektūros 
klaidų. Antai p. 131 paminėta, 
kad Kryžiaus adoracija daroma 
“Didįjį Ketvirtadienį”, o reikė
jo išreikšti: "Didįjį Penktadie
nį”. P. 203 minimas šv. Pau
liaus laiškas “Titiejui”, o reikė
jo — “Timotiejui”. P. 173 — 
“sua_kinti”, turi būti — “sunai
kinti”.

Kalbėdamas apie moterystę, 
autorius suplaka dvi skirtingas 
sąvokas: ištuoka (divorsas) ir 
skyrybos (separacija) vartoda
mas pervien. Jos yra skirtin
gos prasmės ir skirtingos es
mės, todėl negali būti supla
kamos į vieną “skyrybų” termi
ną.

Nepaisant šių smulkmenų 
bendrai autorius kun. S. Žilys 
yra sveikintinas su "Gyvenimo 
šaltiniai” kūriniu, nes tokio vei-

Kaip malonu nors kartą metuose susitikt
Jau beveik metai praėjo, kai 

paskutinį kartą linksmai šne
kučiavomės su pažįstamais iš 
įvairių lietuvių kolonijų Atlan
to pakraštyje. Norėtųsi daž
niau susitikti, bet negi spėsi 
visus miestus apvažinėti, su vi
sais pasimatyti.

Todėl dauguma mūsų naudo
jasi įvairiomis progomis, meti
niais suvažiavimais, kaip N. P. 
M. susiartinimo diena Putname. 
Ši diena bus liepos 26-tą, sek
madienį, Nekalto Prasidėji
mo Seserų sodyboje (44-tas ke
lias, Putnam, Conn.).

Pasinaudokim ir vėl ta pui
kia proga susitikti pažįstamus, 
praleisti dieną gamtoje, sužino
ti, ką seserys nuveikė per pas
kutinius metus.

Tie, kurie kas metai gra
žiąją seserų sodybą aplanko, 
stebisi naujais pagražinimais, 
patobulinimais. Rodos, vis kas 

Lietuvos vyčių seimas Chicagoje
Chicagoje rugpjūčio 6-9 die

nomis vyksta Lietuvos vyčių 
51-sis seimas. Kartu bus atžy
mėta ir Illinois - Indianos aps
kričio 50 metų sukaktis. Sei
mas vyksta Sheiaton viešbuty
je, laukiama apie 200 delegatų.

Rugpiūčio 6. be mišių Nekal
to Prasidėjimo bažnyčioje, bus 
registracija, sportinės varžybos 
ir jautienos kepimas lauke. Jau
nimo Centre. Rugpiūčio 7 bus 
darbo posėdžiai. Tos dienos va
kare Notre Dame katedros sa
lėje bus koncertas, kurio pro
gramą išpildys Chicagos vyčių 
choras, vadovaujamas Fausto 
Strolios. ir solistai — Pruden- 
cija Bičkienė, Jonas Vaznelis. 
Akomponuoja Jonas Bianskas.

kalo mums seniai reikėjo. Ma
nau, lietuviškoji visuomenė jį 
noriai pasitiks ir godžiai skai
tys. Pabaigai noriu pacituoti 
minimos knygos keletą gražes
nių teologinių posakių. “Dova
na yra daugiau savęs, o ne daik 
to atidavimas” (p. 123)

“Bažnyčia visuomet deda gy
vą savo meilę į svarstyklių 
lėkštę, kad atsvertų savo narių 
nuodėmes” (p. 157)

"Matome kunigų, kurie sto
vi altorių šešėlyje, bet taip pat 
matome kunigų, kurie stovi al
torių šviesoje” (p. 218)

“švenčiausias Sakramen
tas yra sakramentų centras ir 
tikinčiųjų jungtis” (p. 220 ir t.)

Laukiame autoriaus ir toliau 
tokių brandžių ir žavių veikalų.

Stasys Žilys, GYVENIMO 
ŠALTINIAI. Išleido (nors ne
pažymėta) kunigai — P. 
Dziegoraitis, F. Kireilis, J. Pa
kalniškis, V. Pikturna ir V. šir- 
ka, 1964. Spaudė Immaculata 
Press, piešiniai — autoriaus, 
nuotraukos — kun. A. Kezio, 
S. J. Apimtis 260 psl. Kaina 
-300. K.P.C.

nors naujo padaryta; ar tai nau
jas gėlynas, ar bičių aviliai, ar 
takelis, ar teniso aikštelė. Se
serys vis triūsia, gražina savo 
sodybą. Jos nebijo ir didelių 
pagerinimų, didelių planų. Vi
si žinome apie seserų projektus 
naujiem senelių namam ir jau
nimo stovyklai. Šiuo metu ga
na tikslu yra pasakyti, kad šie 
projektai greit virs realybe, 
nes paskutiniame rėmėjų val
dybos posėdyje buvo diskutuo
ta Matulaičio namų pamatų 
prakasimo šventė.

Matulaičio namų planai bus 
išstatyti seserų pikniko metu 
liepos 26. Įdomu pastebėti, kad 
šiem namam sklypas yra sker
sai miško, apie pusės mylios 
atstume nuo motiniškojo namo. 
Per mišką jau pradėtas take
lis, kuriuo, pasivaikščiojant bus 
galima aplankyti būsimą sody
bos “priemiesti”. dlg.

Rugpiūčio 8 vakare bus šokiai 
viešbutyje.

Iškilmingos pamaldos bus 
sekmadienį, rugpiūčio 9 Mer
gelės Marijos Gimimo bažnyčio
je. Vakare banketas viešbuty
je. Banketui vadovauja ir ja
me dainuoja Algirdas Brazis.

V.

HARTFORD, CONN.
Autobusas į susiartinimo 

šventę. įvykstančią liepos 26 
dieną N. P. Marijos seserų so
dyboje, išvyksta 9 vai. ryte 
nuo šv. Trejybės bažnyčios— 
Capitol Avė.) Hartforde.

Registruotis kuo greičiau pas 
Mr. Walter Jurgėlas, 38 Hali 
St., West Hartford, tel. 23-3186

NAUJA PRANCIŠKONŲ VADOVYBĖ
(atkelta iš 1 psl.) 

vienuolyne. Jis yra ėjęs įvai
rias pareigas: provincijolo pa
tarėjo, sekretoriaus, vienuoly
nų diskreio, Brooklyno vienuo
lyno vikaro ir nuo 1958 m. 
m. šio vienuolyno viršininko pa
reigas.

Būdamas pranciškonų lei
džiamų laikraščių redaktorium, 
dalyvavo visuomeninėje lietu
vių veikloje, įsigijo plačias pa
žintis menininkų ir literatų 
tarpe. Brooklyno vienuolyno 
•koplyčią papuošė gražiais dai
lininko. V. K. Jonyno vitražais 
ir dailininkės A. Kašubienės 
darbo stacijomis. Yra rašęs vi
suose lietuvių katalikų laikraš
čiuose ir žurnaluose, bet dau
giausia “Varpely”, “Aiduose” 
ir “Darbininke”. Be to, sure
dagavo “Pranciškonų metraš
tį” 1950 m. ir pranciškonų mal
daknygę “Oremus” ir buvo 
pranciškonų parašytų ir išleis
tų knygų cenzorium. Reikia 
dar paminėti, kad jis parašęs 
ir išleidęs tris poezijos knygas: 
“Atviros Marios 1955 m., “Sau
lė Kryžiuose” 1960 ir “Naktigo
nė” 1963, kurios kritikų buvo 
gerai įvertintos, o “Saulė Kry
žiuose” net buvo apdovanota 
Lietuvių Rašytojų literatūros 
premija. Dabar jis ateina vado
vauti šakotam lietuvių pranciš
konų darbui ir jų dvasiniam 
gyvenimui.

LB Tarybos sesija.
Prezidiumas, pasirėmęs J.A. 

V. LB įstatų 39 str. ir Tarybos 
narių atsakymais į anketą, 
naujai išrinktą JAV Lietuvių 
Bendruomenės IV-ją Tarybą 
pirmosios sesijos šaukia 1964 
liepos 25-26 dienomis Clevelan- 
de.

Darbų tvarkoje — apyskaiti- 
niai Centro Valdybos ir kitų 
centrinių LB institucijų prane
šimai, gairių nustatymas atei
nančių trejų metų JAV lietu
vių Bendrūdmenės veiklai, Ta
rybos prezidhimo, centro val
dybos, kontrolės komisijos ir 
garbės teismo rinkiniai bei ki
ti reikalai.

Tarybos posėdžiai vyks Ho- 
ward Johnson patalpose E. 107 
ir Euclid gatvių kampe. Pent- 
house Conference and Meet- 
ing Room salėje.

Atidarymas liepos 25 d. 10 
vai. ryte.

Tarybos posėdžiai vieši, tad 
į juos taip pat kviečiama ir 
Bendruomenės veikla besidomi 
ti lietuvių visuomenė.

Sesiją globoja LB Clevelan- 
do I-sios Apylinkės valdyba.

Tarybos Prezidiumas

Taip pat galima registruotis 
pas Danutę Grajauskienę, 115 
Hilltop Rd., Windsor, Tel. 68 - 
81552.

Pilnam autobusui susidarius, 
kaina į abi puses bus 2 dol.

Tėv. Jurgis Gailusis, naujo 
provincijolo patarėjas, lietuviš
kai visuomenei gerai žinomas 
kaip ilgametis provincijolas. Jis 
gimė 1913 m. kovo 20 Troš
kūnų parapijoje, Panevėžio ap., 
mokėsi pranciškonų gimnazijo
je, teologiją studijavo 1937-41 
m. Italijoje ir Vokietijoje, ku
nigu įšventintas 1941 m. rug
piūčio 11. Atvykęs į JAV, 1948 
m. sakė pamokslus, 1949 m. bu
vo Winnipego, Kanadoje, lietu
vių dvasios vadu ir ten davė 
būsimajai parapijai užuomazgą, 
1949 - 52 m. Kennebunkport, 
Me., vienuolyno gvardijonas, o 
nuo 1952 m. liepos 19, su trum
pa metų pertrauka iki šiol pro
vincijolas. Jo provmcijolavimo 
metu buvo gauta ir įkurta To

T£V. JURGIS GAILIUŠIS, O.F.M.

ronto Prisikėlimo parapija ir 
vienuolynas ir gautas leidimas 
Bridgeville, Pa., kanoniškai prie 
parapijos įkurti vienuolyną. 
Jam leidžiant, buvo pastaty
tos Liurdo ir Kryžiaus Kelių 
šventovės Kennebunkporte ir 
Fatimos šventovė Bridgeville, 
Pa., bei padaryti pataisymai ir 
pagerinimai kituose vienuoly
nuose. Jo paties rūpesčiu ir pa
stangomis buvo įkurta ir pasta
tyta šv. Antano gimnazija Ken- 
nebunporte. Turėdamas ilga
metį patyrimą, jis dabar galės 
duoti naudingų patarimų nau
jajam provincijolui.

Tėv. Bernardinas Grauslys 
— patarėju išrinktas jau ket
virtą kartą. Jis gimęs 1918 m. 
sausio 1 Veiviržėnuose, mokėsi 
Švėkšnos ir Kretingos pranciš
konų gimnazijose, į pranciško
nus įstojo 1933 m. teologiją 
studijavo Romoje 1937 - 43 m., 
kur įsigijo teologijos daktaro 
laipsnį, 1941 m. įšventintas ku
nigu. Paskui 1943 - 46 studi
javo Milano Katalikų Universi
tete ir įsigijo filosofijos dakta
ro laipsnį. Vėliau vienerius me
tus dirbo Romoje Skotistų sek
cijoje prie Jono Duns Skoto 
kritiško veikalų leidimo. Būda
mas Italijoje, jis buvo šiauri
nės Italijos lietuvių tremtinių ir 
belaisvių dvasios vadu ir glo
bėju. Paskirtas lietuvių pran
ciškonų provincijolo patarėju, 
1947 m. atvyko į JAV ir buvo

T£V. BERNARDINAS GRAUS
LYS, O.F.M.

įjungtas į lietuvių pranciškonų 
veJcią. Jis buvo pamokslinin
kas, brolių magistras, provinci
jos sekretorius, “Darbininko” 
administratorius ir Brooklyno 
vienuolyno viršininkas. Gavus 
leidimą Toronte kurti lietuvių 
parapiją, jis buvo jos kūrėjas, 
pirmasis klebonas ir vienuoly
no viršininkas. Daug yra ra
šęs “Varpely”, “Aiduose” “Tė
viškės žiburiuose”, “Darbinin
ke” ir kt. Nuo 1957 m. jis mo
kytojauja šv. Antano gimnazi
joje Kennebunkporte, kur dės
to kalbas ir yra suorganizavęs 
mokinių chorą ir orkestrą.

Tėv. Juvenalis Liauba — vie
nas provincijos kūrėjų, pata
rėju išrinktas trečią kartą. Jis 
gimęs 1918 m. rugsėjo 11 Ma- 
son City, Iowa, JAV. Mažas tė
vų parvežtas Lietuvon, mokėsi 
Mažeikių ir Kretingos pranciš
konų gimnazijose. Į pranciško
nus įstojo. 1934 m. liepos 31, 
teologiją studijavo Italijoje,' 
Colevitti ir Milane 1937 - 41 
m., kunigu įšventintas 1941 m. 
liepos 6. Kaip JAV pilietis dar 
karo metu, 1941 m. rudenį at
vyko į Ameriką ir su Tėv. J. 
Vaškiu ieškojo galimybių pran
ciškonams įsikurti šiame kraš
te. Jis greitai išgarsėjo kaip 
geras pamokslininkas, dėl to vi
sų lietuvių klebonų buvo kvie
čiamas su misijomis ar reko
lekcijomis. Įsikūrus 1944 m. 
Greene, Me., ir Kennebunkport 
Me., 1947 m. vienuolynams ir 
Tėv. J. Vaškiui persikėlus į Ken

T. JUVENALIS LIAUBA, O.F.M.

nebunkportą, jis buvo Greene 
vienuolyno viršininku. Paskui
dar viršininkavo St. Catherines 
ir Brooklyno vienuolynuose, bu
vo trečiojo ordino komisari- 
jum, JAV ir Kanados moterų 
draugijų dvasios vadu, rašė 
spaudoje ir dalyvavo visuome
ninėje veikloje. Jis veržėsi ir 
į mokslą, dėl to 1952 m. Toron
to universitete gavo filosofi
jos magistro laipsnį. Paskui 
dar studijavo matematiką Nia
gara Falls universitete ir gili
no studijas Washingtono kata
likų ir New Hempshire univer
sitetuose. Nuo 1958 m. jis dės
to matematiką šv. Antano gim
nazijoje Kennebunkporte.

Tėv, Paulius Baltakis — vi
sų jauniausias patarėjas, gimęs 
1925 m. sausio 1 d Troškūnų pa
rapijoje, išėjęs pradžios moks
lą Ladavėnų kaime ir karo me
tu baigęs Anykščių gimnaziją, 
galvojo stoti į pranciškonus, 
bet tuo metu buvo neįmanoma. 
Vokiečių paimtas į Luftwaffe, 
buvo nugabentas į Suomiją, iš 
■ten į Norvegiją, o karui bai
giantis į Belgiją. Karui pasibai
gus, 1946 m. įstojo į pranciš
konus Belgijos šv. Juozapo

T. PAULIUS BALTAKIS, O.F.M.

provincijom Ten baigęs filoso
fijos ir teologijos mokslą, 1952 
m. rugpiūčio 24 d. buvo įšven
tintas kunigu. Dar studijuoda
mas, -susijungė su lietuviais 
pranciškonais, 1953 m. atvyko 
į Kanadą ir buvo paskirtas be
sikuriančios tuo metu Toronto 
Prisikėlimo parapijos vikaru, 
kur ir dabar tebesidarbuoja, 
rūpindamasis daugiausia jauni
mu, kuri yra suorganizavęs į 
“Aušros” sporto klubą ir, jo 
padedamas, ruošia vasaros sto
vyklas pranciškonų vasarvietė
je Wasagoje, kuri jo rūpesčiu 
buvo įrengta.

Naujoji pranciškonų vado
vybė šiuo metu posėdžiauja 
Kennebunkporte. Pirmasis jos 
darbas yra apžvelgti dvasinę 
ir materialinę provincijos pa
dėtį, nustatyti trejų metų veik
los planus, paskirti vienuoly
nų viršininkus ir kitus parei
gūnus ir sudaryti vienuolines 
šeimas. Naujai provincijos va
dovybei reikia palinkėti sėk
mės ir nuoširdžios visuomenės 
paramos.

Viktoras Gidžiūnas, O.F.M.

LIETUVIŲ SUSIARTINIMO ŠVENTE - PIKNIKAS
Liepos 26, sekmadienį

Atvyk, mielas lietuvi!

pasilsėsi, gražiai praleisi sekmadienį, o kartu paremsi LIETIV1ŠKĄ ŽIDINĮ!

11 :00

12:30

4:00

Šv. Mišios, pamokslas

Pietūs ir pramogos

Mergaičių stovyklos programa.

BŪK KVIESLYS — PAKVIESK VYKTI IR SAVO DRAUGUS

Jūsų laukia 1,500 dovanų ir lietuviškos vaišės!

N. PR. MARIJOS SESERŲ VIENUOLYNO SODYBOJE

PUTNAM, CONNECTICUT



Naujas kryžius Putnamo sodyboje
Lietuviškasis kryžius Ameri

koje dabar nebėra naujiena. 
Bet 1947 metais toks kryžius, 
atsiradęs seselių sodyboje, bu
vo bene pirmas šiame krašte. 
Jam brėžinius buvo paruošęs 
dail. J. Pilipauskas, o darbą 
atliko amerikiečiai meistrai. 
Kryžiaus statymą savo auko
mis parėmė Brooklyno, N. Y., 
moterys — seselių rėmėjos. Tas 
pirmasis kryžius, dedikuotas 
Lietuvos prisikėlimui, buvo kun 
K. Rėklaičio MIC pašventintas 
lietuvių susiartinimo šventėj 
liepos 27, dalyvaujant tūkstan
tinei lietuvių mniiai.

Išstovėjęs 17 metų, tas kry
žius palūžo. Jo vietoje atsira
do naujas, didesnis ir dailes
nis. Projektą paruošė archit. 
Vyt. Zubas iš Montrealio, įvyk
dė žinomas meistras tremtinys 
J. Andriejauskas. šventinamas 
liepos 26, vėl dalyvaujant gau
siai lietuvių miniai.

Vieta, kur kryžius įsigyveno, 
dabar vadinama “Kryžiaus so
dėlių”. Kitados čia buvo tikra Reformacijos sąjūdis buvo 
akmenynė. Su kryžiumi atsira- giliai užgavęs lietuvį, vadinda-
do žydintieji krūmai, berže
liai, gluosnis ir rožės. Senasis 
kryžius “žydėjo” dobilais, o da
bartinis — tulpėm ir kitais or
namentais. Visa tai primena 
žaliuojančias ir žydinčias Lietu
vos sodybas.

NAUJAS kryžius Putnamo seserų 
sodyboje. Nuotr. B. Kerbelienčs.

MOTINA M. ELŽBIETA

PHILADELPHIA, PA.

Teofilė Hodelienė - Orentaitė 
mirė liepos 11 Pottsville ligo
ninėje nuo širdies smūgio. Pa
laido ta iš šv. Eleonoros bažny
čios Collegeville Pa., liepos 15. 
Palaidota šv. Kryžiaus kapinėse. 
Ten pat yra palaidoti jos vyras 
Jonas ir motina Orentienė.

Jos vyras Jonas buvo vargo
nininkas Philadelphijoje šv. Ka
zimiero bažnyčioje prie kun. 
Kaulakio ir Brooklyne Angelų 
Karalienės parapijoje. Mirė 
prieš daugel metų.

STASYS YLA

Kryžiaus sodelis išsiskiria vi
soj seselių sodyboj. Jis yra ra
mybės, susimąstymo, pakilimo 
vieta patiems sodybos gyvento
jam. Vasaromis čia esti retos, 
įspūdingos jaunimo programos. 
Susiartinimo švenčių metu lie
tuvių būriai čia užbaigia savo 
dienos maldas. Beje, nuo šio 
sodelio pradedant, tęsiasi į pie
vas neseniai įrengti lietuviš
kajame stiliuje kryžiaus keliai.

Naujas kryžius rodo įdomų 
tęstinumą. Keičiasi medžiaga, 
ornamentų formos, bet simbolis 
bei ženklas lieka ir liudija mū
sų ištikimybę Kristui ir tautai. 
Be kryžių mes jau nebegalėtu
me gyventi. Nuo Mindaugo lai
kų mokėmės žegnotis, nuo Vy
tauto — įpratome. Nuo refor
macijos laikų kryžius buvo ga
lutinai įsisavintas ir pasidarė 
nebeatskiriama kristinio tautos 
charakterio dalis.

mas jį stabmeldžiu už tai, kad 
jis lenkėsi kryžiui ir prieš jį 
meldėsi. Reformacijos kova 
prieš šią “stabmeldybę” susi
laukė priešingo atoveikio. Kry
žiai ėmė augte augti sodybose, 
pakelėse, kapinėse. Liaudinė 
kryžių kūryba susilaukė virš 
100 įvairių tipų. Visas kraštas 
tapo ištisa kryžių sodyba.

Kai caro rusai 18 a. pabaigoj 
okupavo Lietuvą, rado ją su- 
kryžintą labiausiai matomu ka
talikišku būdu. Tas kryžių vaiz
das rodė, kad Lietuva skiriasi 
nuo pravoslaviškos Rusijos. 
Rusai bandė šį kontrastą už- 
trinti. Uždraudė statyti nau
jus kryžius, o senuosius pama
žu vertė, griovė, kirto. Tada 
mūsų liaudis pajuto tartum ru
sas griautų pačius namų pa
matus, ir ėmė slapta priešintis. 
Vietoj išgriautų kryžių nakti
mis statydino naujus. Po šios 
kovos, užtrunkusios 'virš 20 
metų, rusai įsitikino, kad Lie
tuvos vaizdo neįmanoma pa
keisti, juoba pakeisti lietuvio 
tikėjimo rusiškuoju.

Ar pakeis nauji — komunis
tiniai rusai? Jie bando iš pa
grindų keisti visą Lietuvos pa
vidalą — naikina sodybas, per- 
tiesia kelius. Ta proga "nušali
no tūks tančius kryžių ir koply
tėlių. Dar liks jų kapinėse, as
meniškuose namuose, o svar
biausia — neišraus jų meilės 
iš lietuvio širdies.

Tą meilę išsinešėm mes, pa
sitraukdami nuo komunizmo. 
Savus kryžius mes atstatom 
svetur. Ir nuostabu, kai kryžiai 
nušalinami Lietuvoj, jie kyla 
ir plečiasi pasaulyje — įvai
riuose kraštuose, kur tik lie
tuviai įsikuria. Šiais kryžiais 
mes liudijame savo tautos ti
kėjimą. Liudijam savo tautos 
istorinį kelią, išmargintą kryži
nėmis kovomis. Liudijam ir 
nepalaužiamą viltį, jog Dievo 
šviesa laimės prieš bedievybės 
tamsą, ir Kristus pergalės an
tikristą.

PUSE MILIJONO ŽMONIŲ STEBĖJO MUSŲ TAUTINIUS ŠOKIUS
Bridgeport, Conn. — Žymio

jo politiko ir cirkininko P. T. 
Barnum atminimui pagerbti 
Bridgeporte kasmet rengiamas 
jo vardo festivalis, kuris trun
ka 10 dienų. Festivalio metu 
rengiami koncertai, cirkai, pa
rodos, lenktynės ir t.t. Šių iš
kilmių apvainikavimui liepos 4 
įvyksta tradicinis, didingas pa
radas, sutraukiąs pusmilijonį 
žiūrovų, daug žymių asmenų ir 
apie 150 atskirų parade daly
vaujančių vienetų.

Šiais metais L. B. Bridgepor-

Nukryž. Jėzaus sese- 
tų nauja vadovybė

Brockton, Mass. Nukryžiuo
tojo Jėzaus seserų vienuolijoje 
baigėsi kanoniška vizitacija, 
kurią atliko ^Bostono kardino
las Richard J. Cushingas. Vizi
tacijos metu nauja generale 
viršininke išrinkta motina M. 
Elžbieta, kilusi iš Scrantono. 
Jos brolis, plačiai žinomas ir 
didelis pranciškonų geradaris 
kun. Vytautas Žemaitis ir visa 
šeima drauge su giminėmis ir 
pažįstamais džiaugiasi ir prašo 
Dievo palaimos naujajai virši
ninkei. Sesuo Elžbieta, dar vi
sai jauna būdama, įstojo į šį 
vienuolyną. Kaip ir jos brolis 
bei sesuo Leokadija, motina 
Elžbieta pasižymėjo moksli
niais gabumais, ypačiai muziko
je. Mokyklose, kuriose moky
tojavo, skambėjo lietuviška dai
na. buvo organizuojami lietu
viški tautiniai šokiai, įvairūs 
vaidinimai. Be to, jos švelnus 
bei malonus būdas yra žinomas 
visose lietuviškose mokyklose, 
kuriose ji dirbo.

T. Pranciškonai ir Darbinin
kas linki naujajai motinai sėk
mės, linkėdami sėkmingai pa
baigti užsibrėžtas vienuolyno 
statybas. Yra jau dedami pama
tai naujiem, moderniškiem se
nelių namam.

(nukeltaį 6 psl.)

NEW HAVENO, CONN., lietuvių tautinių šokių grupė, vadovaujama Linos MikalaviČiūtės, pasiruoiusi P. 
T. Barnu m festivalio paradui Bridgeport, Oonn. Nuotr. Algio Mitkaus.

to skyrius, kartu su lietuvio 
prekybininko Alfonso Radvilos 
ir L. B. Conn. apygardos pa- 
gelba, šiam paradui paruošė 
skoningą vežimą — flotą. Ve
žimas vaizdavo pavergtą Lietu
vą ir laisvame pasaulyje gy
venančius lietuvius. Pirmoje da
lyje matėsi tautiniais rūbais 
apsirengusi lietuvaitė už spyg
liuotų vielų užtvaros, surakin
tomis rankomis, antroje daly
je — lietuviškas jaunimas šo
ko tautinius šokius.

Sekusiam šį vežimą visų tri
jų mylių parado keliu, su ma
lonumu tekb stebėti žiūrovus, 
nesigailinčius plojimų ir gėrė
jimosi mūsų tautiniais rūbais 
apsirengusiu jaunimu ir jų dar
niais šokiais. Visas pusnūlijo- 
nis žiūrovų liūdnu žvilgsniu pa
lydėjo surakintą už spygliuotų 
vielų tietų^ę. Pusė milijono 
žiūrovų nepagailėjo mums plo
jimų.

Parado pabaigoje mūsų veži
mas įvažiavo į naująjį J. F. 
Kennedy stadioną, kur estra
doje, be lėtų 7000 žiūrovų, 
matėme mums brangius ir mū
sų siekimams pritariančius as
menis: Connectieuto senatorius 
T. Dodd ir A. A. Ribicoff; 
kengr. A. Sibal, vicegubema- 
torių S. Tedesco, filmų vaidin
toją Van Johnson ir nesuskai
tomą daugybę P. T. Barnum 
festivalio komiteto asmenų.

TAUTŲ viliavos rikuojaal prie Iv. Patriko katedros New 
liepos 12. Nuotr. P. Ąžuoto.

Linos Mikalavičiūtės vado
vaujama N. Haveno lietuvių tau
tinių šokių grupė ir čia susi
laukė gausių plojimų ir spau
doje puikiausių atsiliepimų.

Esame dėkingi Alfonsui Rad
vilai, Carpet-Right Co. savinin
kui, už darbą ir rūpestį, orga
nizuojant šį vežimą. Ypatingai 
dėkojame L. B. Bridgeporto 
skyr. pirm. inž. Juozui Ryge- 
liui, daug širdies ir darbo va

ATEITININKŲ JAUNIMO STOVYKLOS
— MAS Rytų Stovykla bus 

Kennebunkporte, Me., tėvų 
pranciškonų sodyboj. Stovykla 
prasidės rugpiūčio 3 d. ir baig
sis rugpiūčio 17 d. Stovyklos 
vadovybę sudaro: R. Pauliuko- 

’mš — Vadovas; A. Vainius jr.
— komendantas; K. Girnius
— berniukų ir sporto vadovas; 
S. Gedvilaitė — mergaičių ir 
meno vadovė; Petras Pauliuko- 
nis — WMAS vedėjas bei sto
vyklos muzikantas. Į stovyklą 
priimami jaunieji ir vyresnieji 
moksL ateitininkai nuo 10 m. 
amžiaus. Stovyklos mokestis — 
55 dol. dviem savaitėm. Užsi
registravusiems anksčiau, bus 
daroma 5 dol. nuolaida. Sto
vyklos programa planuojama 
įvairi — atsižvelgiant į vyrės- 

landų įdėjusiam. Taip pat ir 
dail. Jatužiui iš Waterbury, ku
ris apipavidalino šį pasisekusį 
vežimą. Nuoširdžiai esame dė
kingi Linai Mikalavičiūtei ir 
Vyt. Sušinskui už vadovavimą 
tautinių šokėjų grupei. Paga
liau mūsų visų ačiū visai New 
Haveno taut. šokių grupei už 
ištvermę ir darnius šokius.

Ilgai liksite mūsų lietuvių ir 
ano pusės milijono žiūrovų at
minime! O. S.

niųjų bei jaunesniųjų mokslei
vių amžių bei subrendimą. Sto
vykloje taip pat veiks radijo 
stotis WMAS, kur stovyklauto
jai galės viešai pasirodyti prie 
mikrofono. Informacijos bei re
gistracijos reikalais kreiptis*'į' 
R. Pauliukonį, 364 W. Fourth 
St., So. Boston 27, Mass. Gy
venantieji New Yorke ir apy
linkėje — į I. Sandanavičiūtę, 
195 North 6th St., Brooklyn, 
N. Y.

— Studentų ateitininkų va
saros stovykla šiais metais į- 
vyks rugpjūčio 26 — rugsėjo 8 
d. Dainavoje. Stovyklos mokes
tis: 45 dol. ir plius 5 dol. re
gistracijai, 55 dol. neužsiregis
travusiems {registracijai pasku
tinė diena rugpiūčio 15 d.). Vie
nai savaitei — 30 dol. Duoda
ma nuolaidų, jei iš vienos šei
mos važiuoja du ar daugiau. 
Informacijos reikalais ir regis
tracijos mokestį galima siųsti 
šiuo adresu: Jonas šalčius, 
5633 S. Maplewood, Chicago, 
III., 60629. Stovyklos vadovy
bę sudarys: E. Užgiris — ko
mendantas, Algis Norvilas — 
prog. vad., Austė Paliokaitė— 
merg. vad., ir Jonas Boguta—I 
vadovas.

MIELI TAUTIEČIAI!
PASAULINĘ PARODĄ New Yorke daugelis jūsų, be abejo, 

lankys. Tačiau laikas bus labai brangus, nes kiekvienas norės 
dar pabūti New Yorke ir susipažinti su šio pasaulinio miesto 
įžymybėmis. Vis dėlto nepamirština, jog už New Yorko yra New 
Jersey valstybė, kuri gausi lietuviškomis kolonijomis.

Viena tokių yra KEARNY. apie 12 mylių nuo Ncw Yorko. 
Nors nedidelė, bet turi kuo pasididžiuoti: nauja bažnyčia, bai
giama įrengti parapinė mokykla, statomas naujas vienuolynas 
seselėms mokytojoms, finansiškai pajėgus lietuviškas bankas 
ir du moderniški lietuviški klubai — Lietuvių Katalikų Bend
ruomenės Centras ir Lietuvių Politikos Klubas. Abiejų klubif. 
puikūs pastatai ir moderniški įrengimai.

Vykdami į New Jersey, sustokite KEARNY, pamatysite jos 
kolonijos lietuvių darbštumą ir sugebėjimus, o Lietuvių Kata
likų Bendruomenės Centre (6 Davis Avenue, Kearny N. J.) ir 
Lietuvių Politikos Klube (134 Schuyler Avė., Kearny, N. J.) 
pajusite tikrą lietuvišką nuotaiką, rasite senų pažįstamų ir is 
čia išsivešite gražių atmintinų įspūdžių.

Laukiame atvykstant!
/. B E L7.A.

Lietuvių Katalikų Bendruomenė* Centro Pirmininkas

M. S Ui 21 S.
Lietuvių Politiko* Klubo Pirmininkas

Į IŠ VISUR
— Dr. Stasys ir Ona Račkiai 

atvyko atostogų praleisti į 
Echo Valley, Echo Lake, Pa., 
Pocono kalnuose, pas E. ir J. 
Garmus. Ta proga jie aplankė 
prof. dr. A. Kučą Scrantone ir 
prof. dr. Br. Kasią Wyoming, 
Pa. Prieš atostogas S. ir O. Bač- 
kiai dalyvavo priėmime išvyks
tančio Vengrijon Richard Tims 
garbei. Priėmimą savo pirm la
kūnui suruošė dabartinis Vals
tybės Departamento Pabaltijo 
skyriaus vedėjas Irving I. Schiff 
man su žmona. Priėmime buvo 
ir kiti Valstybės Dep-to parei
gūnai, turį ryšių su Baltų sky
riumi. Bačkiai taip pat dalyva
vo priėmime, kurį suruošė Vals
tybės sekretoriaus padėjėjas 
Battle ir U.S.I.A. direktorius 
Rovan. Priėmimas buvo skiria
mas ambasadų ir pasiuntinybių 
pareigūnams, besirūpinantiems 
informaciniais ir kultūriniais 
klausimais.

— Prof. K. Pakšto pamink
lui ir monografijai aukojo šie 
asmenys: J. A. Karalius 25 dol., 
dr. Augustinas Laucius 20 dol.,
Vyt Beleckas, dr. Ant. Razma, 
dr. Kaz. Rimkus, Jonas šalčius, 
Adomas Viliušis ir Ant. Vismi
nas — po 10 dol.; dr. Vacį. 
Šaulys 7 dol.; J. Baužys, R. 
Kriaučiūnas po 5 dol.

Aukas prašome siųsti: Pakš
tas Fund, care of J. Mikaila, 
16870 Stoepel, Detroit, Mich. 
48221; gi medžiagą monografi
jai — prof. J. Ehret, Flora 
Str. 44, Bazei Switzerland; ar
ba Janinai Pakštienei, 3338 SW 
25th St., Miami, Fla.

— Į šv. Antano gimnaziją 
Kennebunkporte dar priimami 
moksleiviai į visas klases. Gim
nazijoje išeinamas kolegijos pa
ruošiamasis kursas su sustiprin
ta lituanistika. Informacijos rei
kalais rašyti: Rev. Father Rec- 
tor, St. Anthony’s High School, 
Kennebunkport, Me.

. Dr.._ Irena ir inž. Stasys 
Giedrikiai iš Newark, N. J., lie
pos 19 išskrenda į Kaliforni
ją dviem savaitėm atostogų. 
Žada patys įsitikinti, ar ta Ka
lifornija tikrai taip žavi ir pa
traukli, jei lietuviškas jauni
mas, baigęs mokslus, ten taip 
veržiasi ir pastoviai apsigyve
na.

— Mišiolėlis lietuvių kalba 
“Būk mums malonus”, parašy
tas prel. F. Bartkaus laikinai 
yra patvirtintas už Lietuvos gy
venantiems lietuviams viešam 
vartojimui. Galimas gauti Lie
tuvių Katalikų Religinėj Šalpoj, 
225 S. 4th St., Brooklyn, N.Y. 
ir pas platintojus Drauge, Dar
bininke ir kitur. Liko nedaug. 
Pageidautina, kad užsisakytų 
lietuvių katalikų organizacijų 
nariai, kurie galėtų pradėti da
lyvauti mišių aukoje lietuvių 
kalba. Mišiolėlio kaina $2.00. 
Užsakius daugiau, organizacijos 
gaus nuolaidą. Studentai ir 
moksleiviai gauna po $1.00, jei 
atsiųs užsakymą su pinigais 
lig š.m. rugsėjo 15. {LKRš)

Visi kviečiami į

LIETUVIŲ DIENI-PIKNIKU
Pranciškonų vienuolyne, Kenncbunkport, Mc.

Rugpiūčio 2 dieną
11:00 Iškilmingos primicijų mišios ir palaiminimas.

Tą dieną yra garsieji Porciunkulės atlaidai mūsų koplyčioje.
12:00 Pietūs.
3:30 Kultūrinė programa:

Muzikaline programa atliekama So. Bostono šv. Petro parapijos 
choro, vadovaujant komp. J. Kačinskui.
Tautiniai lietuvių šokiai, vadovaujant Onai Ivaškicnci.

Tėvai pranciškonai nuoširdžiai kviečia visus dalyvauti Šioje metinėje 
šventėje, pasidžiaugti gražiąja gamta Maine, pasimatyti su pažįstamais.



VYT. MAŽELIS

R AVS UQUOR STORE

SUPERIOR PIECE GOODS CORP.
AUTO

BRONX,HEADQUARTERS instituciją!

Mckeesport, Pennsylvania

HAVEN REALTY

Pinigų

AUTO SERVICE

GRANE SAVINOS & Loan Association

lietuviu Slyvynu vasarvietėje

SIDABRINIO VARPO KEPYKLA

BROOKLYN «. N. T.Tel. (518) NH 4-5071

For Bettrr Weddin<>s 
and Weekend Dantini.

FRANK FLORES 
SUNOCO SERVICE

Baigęs
Ameri-

208 East 86th Street 
(tarp 2 ir 3 Avė.) 
New York. N. Y.

TeL RE 4-4428

WATERBUBY. CONN.

ALRERT MAIER, INC. 
Pork STORE

REGINA ČEPULYTS IR VYTAUTAS ŠETIKAS susituokė birželio 20 
Apreiškimo parapijos bažnyčioje Brooklyne.

bosas a. a. tam. Jonas Vaite- 
kūnas. Jis savo vardą paliko 
čia neužmirštamą ilgiems lai
kams, nes sunkiais depresijos 
laikais pastatydino gražią baž
nyčią, mokyklą, Įgijo kleboni
ją ir pavyzdingai vadovavo pa
rapijai ilgus metus. Jo pirmų
jų mirties metinių minėjimas 
bus liepos 25 d., šeštadienį, 9 
vai. Mišios parapijos bažnyčioj, 
o paskui bus aplankytas jo ka-

AOCO PLUMMNG A H E AT INC 
CORP.

TUXEDO BALLROOM 
210 E. 88th SL and 3rd Avė. 

New York. City 
RE 4-7335

JUOZO ir IZABELĖS MISIŪNŲ

Muz. Jonas Beinoris 15 me
tų ėjo vargonininko pareigas 
čia šv. Kazimiero parapijoj: su
organizavo k sėkmingai vedė

MEI TINO RESTAURANT 
2 East Jericho Tpke.

Huntington Station, L.I.
Chinese- American Cuisine 

at its very best 
Wines A Uųuors — Facitities 

for small private Parties 
Member at Diners’ Chib 

For reservations ca)l HA 3-5937

Elmont, L.I., 9 Covert Avė., (corner 
Hempstead Tpke) Libertas Travel 
Agency — Honeymoon specials, do- 
mestic & foreign tours. cruises. air- 
lines, steamships, hotels & reserva
tions, free passport A immigration 
Information. Anthony Basta — 518 
GE 7-7282 — 212 - LA 5-1088.

' įgr r yer rarts

'STUtZ STUDEBAKER
221 Bruekner'Blvd.. Bronx 

CY 2-0260 
OpenSAM —8PM: Sat.’til 5

Vedėjas: Helmut VoUmer
KASDIEN KONCERTAI nuo 4 vai. PP 

Užkandžiai iš nuosavos virtuvės 
Puikiausia vokiška virtuve: pletOs-vakarlenė

General Auto Repelra - Automatic 
Transmissions. Free Towing Ser
vice. Route 25A A Reaervoir North 
Port L.I. Gal 518 AN 1-7330.

KALNU oras. nuostabi gamta — ežeras vienas iš gražiausių pa
saulyje su 300 salų ir krištoliniu vandeniu.
PATOGIOS patalpos, geras maistas

FOR BALE
CYPRESS HILLS 3 famiiy brick, 
fine condition. 17 rooms, gas heat, 
pteasant and convenient neighbor- 
hood. $27.500. Charles F. We4thas, 
96 Chesnut SL. Brooklyn N.Y. 11208 

TeL: AP 7-3143

Tai neatatinka tikrenybei. 
Rūtos ansamblis jokio pikniko 
nerengia. Maloniai prašau šią 
žinią artimiausiame tamstos re
daguojamo Darbininko numery 
atitaisyti.

Dėkodamas reiškiu gilios pa
garbos žodį.

Alg. Kačanauskas, 
Rūtos ansamblio vadovas

LOUIS COLLAZO 
INSURANCE

Everything and anytlring in the In
surance line (except Hfe).
Spėriai consideration to religious
groups. 1863 Lex Avė N.Y.C. N.Y.

LE 4-7772

Mūsų kolonija nors ir kuk
liai (prisidėjo prie kongreso sėk
mės. Kongresas buvo plačiai 
garsinamas per radiją ir ame
rikiečių spaudoje. Kongrese da
lyvavo Alto direktoriai: komp. 
A. Aleksis ir Marcelė Andriky- 
tė, Bendruomenės pirmininkas 
dr. P. Vileišis ir Veličkos su 
sūnumi Edvardu.

bendrą# parapijos ir mokyklos 
vaikų chorus, * organizavo pa
rengimus, dirbo klubuose, dau
geliui vaikų davė muzikes pa
mokas. Savo darbu įsigijo daug 
draugų, todėl parapijos choras 
suruošė jam jaukų išleistuvių 
pobūvį parapijos salėj, o orga
nizacijos ir visuomenė ■>— AP. 
L. P. Klubo salėj. Jis išvyko 
iš čia, nes naujoj vietoj gaus 
dvigubą atlyginimą. Sėkmės, 
Jonai!

Mūsų par. pradžios mokyklą 
baigė 5 berniukai ir 5 mergai-

Alterations ■ - Repaira. AB work 
guaranteed. Authorized Brooklyn 
Union Gm Co. dealer. — 2885 9WH- 
well Avė., Brooklyn — CO 6 1389.

Visais reikalais kreipkitės adresu:
LTTHUANIAN CATHOLIC HOUR 

W E OO 
Mckeesport, pa.

conege pmwt SL FldeMa Paristi 
"BiG JSPECIAL” (3) At---  0-e-tt-A 8R-1-8-

RANCH TYRE KOMES 
3 Bųdrooms: mpdern conveniences. 

125-15-17-19 Fifth Avenue 
FL 8-9349 or FL 8-5535

liepos 24, 8 vai. 
*vak. šv. Alfonso mokyklos kam
bariuose rengia talentų vakarą.

produktai urmu ir mažais kiekiais. 
Kasdien šviežios — namų gamybos 
"Kieibossy" 1927 WaaMnfton An, 
Bronx 57, N. Y. TRemont 8-8193

poros dienų 
su stivo tėvais 
View.

Waterburiečiai veikliai pasi
reiškė kongreso darbuose. Ve
teranui muzikui, visuomenės 
veikėjui, komp. A. Aleksiui 
kaip tik atiteko “pradėti u* už
baigti” kongreso iškilmes. Ati
daryme akomponavo Amerikos 
ir Lietuvos himnus, o iškilmin
gose pamaldose, kurios buvo 
Nekalto Prasidėjimo šventovė
je, grojo vargonais bei vado
vavo visai muzikos programai. 
Marcelė Andrikytė buvo išrink
ta į kongreso sekretoriatą. 
Drauge su Alto informacijos

Krepšy (vėžiu) sezonas šiuo 
metu vyksta Baltimorėje, nes 
juos gaudo Chesapeake Bay 
vandenyse. Įvairios organizaci
jos šiuo metu rengia “Crab 
Feasts”.

Mykolas ir Angelė PeScaus- 
kai minėjo 50 metų vedybinio 
gyvenimo sukaktį liepos 19. 
Iškilmingus pietus suruošė duk
tė Albina ir jos vyras Valen
tinas Remeikiai savo namuose, 

kviečia Jonas Obelinis
dalyvauti 

liepos

Iš Lenkijos atvyko Vladas 
Šmitas ir čia pastoviai apsigy
veno.

Lietuvos bažnyčių šelpimui 
mūsų bažnyčioje surinkta 200

Parapija turėjo sėkmingą 
pikniką — iš jo pajamų gavo 
750 dol. Taip pat sėkmingą pik
niką turėjo skautų tėvai, pel
nydami apie 350 dol.

K.VAL

Silver Bell Baking €x>.
LfetuvfMca ir europietiška duona ir pyragai 
Šventėms, vestuvėms bei pokyliams tortai

SVEČIAMS NEMOKAMAI: nuosavas 500 pėdų pločio puikus 
pliažai, kasdieninė* išvyko* motorlaiviu, vanden* ski (yra insrruk- 
toriai). įvairios valty* — irklinės, burinė*, eanoe* ir kt. Maudy
mosi baseiną* cikliniame pastate. Teni*as. ping-pong. kroketas 
ir tt. Vakarais salėje koncertai, vaidinimai, šokiai ir kt. pramogom.

IDEALI VIETA JAUNAVEDŽIAMS
Šalia vasarvietės išnuomojamos patal|x>s ir he maisto (su įreng
tam virtuvėm).
Nuo New Yorko per 200 mylių. Iš New York Thnnvay Erit 24. j 
Northway 87 Iki Lake George Village; iš ten 9N keliu 7 myl. I šiaurę. 
Vasarvietė skelbiama N. Y. Times ir Daily Nev.’s sekmad laidoje.

BrockkMU Mass.
('itkeltaiiSpsl.)

Į naująją vienuolijos tarybą 
išrinktos seserys: Assumpta, 
Lauryną, Bonaventūra, Ceci
lija ir Klementą. Sesuo Bona
ventūra drauge eis ir genera- 
lės sekretorės pareigas, o Kle
mentą — ekonomės. T. G.

VAKARŲ PENNSYLVANIJOS 
vadovai:'•amr lietuvių katali'r; pa
rapijų Ptttstj^FThe ir apylinkėje, 
transliuojama b galingos stoties.

B. B. RETKIEWICZ, Pma. 
47 and RoekweD Street. Tel. LAfayette 3-1B83 

Nemokamai vieta automobiliams
ON 

INVESTMENT 
ACCOUNTS 

Mokama nuo 1982 metų vasario 1 dienos
Pinigai M8M prieš mėnesio 15 d. duoda dividendus už visų mėneN 

Dividendai mokami sausio Ir liepos 31 d.
Prašome aplankyti naujų mdsų namų.

VALANDOS: Pirmd. Ir ketrirt 9:00 ryto — 8:30 vokam: Antrad ir 
penktMBenj 9:00 ryto - 5:00 vakaro: fteštadienals 
9:88 ryto — 12:80 dienos. Trečiadieniais uždaryta

SELDON BODY WORKS
BODY AND FENDER REPAIRs/ 

Ali Work Guaranteed 
24 Hour Towtag Service 
Route 29, BeMon, L. I.

SE 2-8603

ll"

Bendromia jėgomis kurkime stipri*
* 'kvietimą5

LITAS INVESTING CORP., Ine.
Maloniai kviečia prisidėti prie bendrovės plėtimosi perkant LITAS 
Akcijas. Litas bendrovė akcininkų kapitalų investuota petašhgal iki 
12% ir konservatyviai į trumpalaikea—užtikrlntas paskolas, pirmus 
ir antrus ‘•mortgage”. namus ir LL Progai pasftaDdus, nedidelė ka
pitalo dalis yra investuojama ir | Akcijų

VILNONĖS MEDŽIAGOS JŪSŲ ARTIMIESIEMS 
IMPORTUOTOS IR VIETINĖS

IDEAL RESTAURANT
Authentic Spanish-American Cuisine 

Our Specialty
A real Family Restaurant — 90-12 
Roosevelt Avenue, Jackson Hights, 
Queens N.Y. — Hl 6-9800 — Ask 
for Mrs. BELTA.

REPUBLIC
Liquor Store, Ine.

322 Union Avenue Brooklyn II, N.Y.
Tel. EV 7-2089

JUOZAS BRUŽINSKAS, Manaųer
Didelis psirinkinaas {vairių vynų, degtinių, kon
jakų. midų — šventėms bei kitokioms progoms.

RADIJO VALANDA 

WEDO

LAIŠKAS REDAKCIJAI

Didžiai gerb. p. Redaktoriau!
Š. m. liepos :8 d. Darbinin

ke nr. 48 New Yorko naujienų 
skiltyje buvo žinutė:

“Lietuvos ^iTHfrfrnijĮ sadyp 
ir Rūtos ansamblio piknikas 
New Yorko lietimams bus” ir

Galima gauti įvairiausios rūšies amerikiečių ir importuo
tų gėrimų . . . Didžiausias pasirinkimas degtinės ir vyno.
103-55 LEFFERTS BLVD. RICHMOND HILL. N. Y.

FRANKS AUTO PAINTING

Jericho Tpke - Commack, LI., N.Y.
Complete Auto Painting. Body and 
Fender Work. Weiding and Auto 
Repairs. Acroas SL ftfom Oiain Link 
Fence. — 516 - FO8«73

kas sekmadieni 
nuo 1:35 iki 2:00 vaL popiet.

BANGA 810

Noritegeros meniškos fotografijos —
PORTRETO-SHMO8-VAIKŲ : 

toatovių. krikStynų, gtatadfetrtų. poMvių ir kL uao>

L'tI.kU Ec^os 13. Ligoms 
čissi uebięgąi. Guli SL M 
HoepVaL kambarys 315, 
Palm BeStm,

krašte, šiemet yrą 'fe-' , J. N»rū

biuro direktore M. Kižyte ir A. 
Aleksiu aplankė Connecticut 
valstybės abu senatorius Tho- 
mas J. Dodd ir Abraham A. 
Ribicoff. Iš jų išrūpmo kongre
sui sveikinimus ir pareiškimus.

Waterburio vardu kongresui 
aukų įteikta 111 dol per M. 
Ancfaikytę. Pažymėtina, kad iš 
tos sumos vietos vyčiai sudėjo 
76 dol. Šiam reikalui aukojo: 
Alto skyrius — 25 dol., po 10 
dol. kun. kleb. E. Gradeckas, 
miesto meras Joseph McNellis 
ir Lietuvos vyčių 7 kuopa; 
Marcelė Andrikytė 6 dol. Po 5 
dol.: vyčių dvasios vadas kun. 
Juskauskas, komp. A. Aleksis, 
adv. J. Alishausky, J. Valaitis, 
dr. W. Shukaitis, J. AJanskas, 
P. Kudzma, A. Alanskas, ir E. 
Shukaitis 3 dol. Po 2 dol.: He- 
len Kozak, A. Alezander, Mr. 
-Mrs. E. Yankovich ir W. Blin- 
strųbas 1 doL Vytė

Rezervacijų ir informacijų reikalu kreipti*:

BLUE WATER MANOR

Alfredas Kudirka, vienintelis 
Juozo ir Vandos Kudirkų sū
nus. tarnauja kariuomenėje ir 
buvo parvykęs 
atostogų, kurias 
•praleido Valley 
mokslą, jis bus 
kos kariuomenėje.

Suaugusiyjy klubas 
visus kuo gausiau 
“sw:mming party” 
Bruno ir Onos Leikų namuo- K ’ ^aty skelbtis Darbimnke 

. prašomas skambinti:se. Taks parengimas buvo ir 
praeitais metais. ________________ ____________

įHitn metu renKUmasi “M!s» 
Va wse” rinkamam ir eisenai, 
kurioje daLyėeūja stambios J. 
A. V. prekyiftMs firmos ir į-

Džiaugsmą. poikį ir sveikatą jums suteiks atostogos prie Adiron- 
dakų kalnų perlo —

LAKE GEORGE. N.Y.

Apdraudimas gyvybės, namų, automobilų, baldų ir k. Namų panda, 
vintas, apdraudos. Income Tax užpildymas. Mutual Fnrids — 

investacijos.

Kasdien nuo 9 iki 9 vai.; šeštadieniais iki 6 vai



VOKIETAITIS

ANTANAS VAITKUS, vedėja*

SKALSIMO MAŽINU

KATRYNAI SABALIAUSKIENĖ

S CH A

EFRAZINAI JONAUSKIENB

Suiugtelg Urnai # trijų, as
menų reflrateigM Uitas iš 4-5 
kambarių. Pageidartina Ridge- 
vroode, Woodhavėne M Jamai- 
coje. Skambinti ft? 74995.

liga narė plačiai žinomas lietu
vis gydytojas dr. Poriląs Ja- 
khnarižns - . JnfranĮih. sntau-

Le4c5 2.T4Žf« 3.d3d5 4. e5Žg8 
5.2f3Rg4 &Re2e6 7.O-OŽe7 8. c4 
Zc6 9.2c3 d:c 10. d:c4 2f5 11. Va4 
2fd4 12.2:2V:2+ 13. Bf2R:R 14. 
2:RVd3 ĮLĮSIU? 16.Žf4Ve4 17. 
f:ef:e6 18.Rd20-0 19.BelVf5 20. 
Vb3Bad8 21.2h3Vg4 22_V*7 Rh4 
23. V:c«R:B+ 24.2*JIB:2 25.K:B 
B-f8+ 26.Kglb6 27.h3Vx4 28. b3 
Vd4-f- 29.-Khl.Vd5 3O.V:Ve:V 3L 
Bei sutikta lygiomis.

mirus, sūnų Antaną, jo šeimą bei artimuosius, nuoširdžiai 
užjaučia

Lteturui A*ieh| Ktabo rtė* 
pirmmtokd partegas putotaiĮta 
eys Stopoms, buvęs ĮfoOtops 
futbobutakas ir pratybmmktfT. 
A. Bagdfiūaas toliau pareigas 
eiti atsisakė.

LAK futbolininkas Algirdas 
Vagtfianfikaę priimtas jūrų aka- 
demijek Anuapoiyje. Futbolo 
komanda jo sekantį sezoną la-

ritas ligoninių gydytojų. Pri
klausė Amėticafi Medical Ašs’u, 
American Coilegė <rf Surgeoos, 
Norfolk, iMstract Medical So- 
dėty. Pernai Mass, Medical Su
dėty ų apdovanojo 50 m. na
rio'medaliu. Be kitų orgamza-

IS7 ORCHARD ST„ N. Y. C.
DIDMENŲ IR MAŽMENŲ PREKYBA

. — DIDELIS PASIRINKIMAS AUDINIŲ —
• Vyrų ir moterų eilutėm, apsiaustam, suknelėm ir Irt.
• Audiniai angliškos Ir vietinės vilnos, šilko, medvilnės
• Specialiai žemo* komos sum&ąnt audinius į užsienį
• Mes padidinome savo patalpas, kad galėtume geriau 

pataraauti klijentams. Prašome užeiti ir pasižiūrėti.

Kiekvienas nori savo trumpas atostogas praleisti gražiausioje ir 
geriausioje vietoje — GAPE COD kaip tik ir yra toji gražiausioji 
vieta, o OSTERVILLE MANOR SAVININKAS

į.938 gubernatoriaus ftarley 
buvo paskirtas ir iki 1M3 ėjo 
Massaciniseus v«sty©es svet* 
kates komisijos nario pareigas. 
Baigęs Tufts untoereftete medi
cinos mokslus, .buvo vienas £

yra pasiruošęs savo svečiams suteftli kO 
Vasarvietė atidaryta nuo birželio 54 d. 
mūs fitĮŠtį", ' ' -

J. BRAZAITIS
P. JURKUS
S. SUŽIEDĖLIS

<•. 39 - 2nd Avenue — 
—• 13S W. 14th Street 
■* 370 Union Avenue

Pūrelis, Berketey, Calif.
Sveikindami naujuosius skai

tytojus, kartu pranešam, kad 
Daihiomkas pirmiem metam 
kainuoja tik 5 doL Darbininko 

fcė gtadadienin proga J. Tere- reikalais rašytu Bartjtoinkas, 
irt, iš Brookžyno; E. Purėti^ £ML.Wkmgbby Avė., Brook- 

Woodhaweu, N. Y.užsakė-Ginai lyn^N. Y^ llŽZL ___ __

RYGOS KAILINIU 8TOVRJAI 
150 WttT 2MartTW££T
... NEWY0RK* N. Y.

J __ Baite ABI,. ..

Amerikos lietuvių krepšinio 
rinktinė dabar gastroliuojanti 
ir skinanti pergales Australijo
je, bus galima matyti žaidžiant 
Nev Yorfce. Pasaulinės parodos 
Lietuvių Dienos proga, rugpiū- 
čto 22 d., rinktinė žais prieš 
lietuvių Atletų Klubo ir Wa- 
terburio Gintaro kemfeteuotą 
komandą. Prieš kelis metus iš 
Pietų AmerĮtafcparvykusią rink 
tinę, kiek pamename, New Yor- 
ke Atletų -Klubas nugalėjo. Sį 
kartą, atrodo, bus suokiau, nes 
rinktinė gero pajėgumo.

Lietuvių Atletų Klubo pikni
kas įvyksta rugpjūčio 2 d. sek
madienį, gražioje TYoghs Neek 
aikštėje - sode.

Kiemas Budreckas, mūsų ži
nomas ^utbniminfcas, rugpjūčio 
8 d. sumaino žiedus su Aukse 
Vilpašauskaite, Lietuvių Atletų 
Klubo vicepirmininko Vilpi- 
šausko dukterim

•7-11 9FHi Sfrw+ 
Wpodbmpn, N. Y. 
SiuMUbtatf vakarais 

VI 7-3195

OSTERVILLE MANOR. tee.
. . įVEST BAY RD, OSTERVULg, MM 000^ MAM,
Telefonu kreiptis:

Osterville, Mass. GAfdm MM.

SS-1S JAMAICA AVĖ.
,, Tėt. Vii

8A£M VMBTUVtac, SUSIRIK

son, N. J., K. Baltaduonis, 
Bronx, N. Y., J. Troiano, Wan- 
ta^i, N. Y., J. Rathman, Brook- 
lyn, N. Y., S. Rubin, B*klyn, N. 
Y_, A. Petrulouūs, E. Waymouith 
Mass., ^S. Augaitis, Waterbwy, 
Conn.

A. ionaBbs, Brooklyn,-N. Y. 
užsakė F. IHbri, Easton, Pa. 
A. Jančius, Brooidyn, N. Y. — 
M. Pėters, Ozone, Park. N. Y. 
A. Steder, Omaha, Nebr., už
sakė M. Slederienei, Forest 
HiHs, N. Y.; V. Bsdmmenė užša-

Wi

ADVOKATAS 

41-407401 Street 
JackaonHeigtes, N. Yt 

TeL NEuttei 94S»

su visais pėkųmuds k prie ge
ro ėusišfekiino. SksBridtrti AP- 
7-0927.

Ldcensed by V/O yneabptMittorg
SIUNTINIAI APDRAUSTI — PRISTATYMAS GARANTUOTAS 

GAVSJAS NIEKO NEMOKA ------

WA 5-2737 
TO 1-105B 

_ _ _ ______ _ VI 1-5355
te Mite- ~ 53Č38 Bridg^ St, N.W.' GL 8-225S 
MMh. 11333 Jo*. Campau---------TO 7-1575
GaateMOO Frankam AV>, T«L 233 8030^ 2400215 

L te^-» 752 SpringfieM Avė. 
I k uMS — tl F1RN Avenue .

JAV toemte m W. Lontar<y ir 
Bucknnuanu priešaky itvykė 1 ahi- 
detUij pasalino p-bes, Krokuvoje, 
p-bte rengiamo* *0 .RŠaUti.n untver- 
atteto <00 autevteaktfML B* už
truk* nuo Uepoe 18 iki nigp. 2 d. 
JAV komanda su Lombardy, Kaime 
ir kL temėje pasaulio stuteoU* p- 
bes 1960 m., T mliiĮiadt
' ^JAV Mdmeirtrt* Bobby Fischer, 
atet Londono .*Čd*88” yra pasiūlęs 
Sovietų tadMnatų federacijai su
rengti jam 198S aa. mate •» vienu 
it penite stipriausių Sovietų did
meistrių dėl 38000 prizo. Laimėtojui 
tektų 85% tr pralaimėjusiam 20%. 
Jtečas gaMtą Įvykti JAV arte Sov. 
S-gej. Maėas nepretenduoja j pasau
lio varžybų ciklų. Sovietų federacija 
svarstanti pastfliiymų. (Sovietų šach
matų federarija“ skelbiasi turinti 3 
minomis 'nartų- 170,000 organizato
rių; 23 didmeistriai, 265 meistrai, 
1&000 pirmo* k&egorljte žaidlkų. 
Pasaulio deaptauas T. PetroBan ra
gina dengiau dtaiesio jauntniui, nes 
daug talentingų jaunųjų meistrų 
pasirodė JAV, Jugoslavijoj, Vokieti
joj, Vengrijoj ir Rumunijoj).

Latvių SACHA PASAULEI nigp. 
mte., sueina 10 metų. Pirmasis nu- 

_ £- __ __ -■ _ T w _ J ' , meris ppairodė JAV, 1954 m. Mėne-DARBININK.O žurnal* redaguoja ir leidžia 
•• a • • * AleksandreLiepnieks, Lincoln, Nebr.nauji skaitytojai Metams kainuoja $7.50.

/. A. VaeėHaoska* yra vienafr paian- 
-M^ & Kober, Port- Wasbin£- . gtansių *New Yerke hrtuvių šach- 

ųmtininkų. Battie&ų klubo p-bių 
baigmėje M^tedjo* 3% tarto pėtel 
I - m v.v. laimėjusius latvius: Bam- 
,kt Zirtų to Znpttpšų. t į

(temt eudiheistrių Larsen - Tai 
partija iž tarpzoninių Amsterdame, 
pasibaigusi lygiomis. Larsen žaidė

PRARAS BRUNAS, savintnkaa
W0ODHAVEN 21, N. Y.

KITIEM POBOVIAM

pat aktyviai drtyvavG ir veikė 
katate beturiu oigaaizacijose. 
Thrp kita, btwo Įtart.. Wa- 
ihhĮgfrBi Cooperative banko 
tarybos nariu.

Veltoms kffimo iŠ Lietuvos 
nuo Vabalninke, Amerikoj iš
gyveno ribą save emfių. Ūko 
ttetiūdną žmoną Marija T. (Ma- 
honey), sūnus kunigas Paulius 
M. Jakmauh, MeMose, Mass., 
duktė Mrs. Vkuf A. Dvyer, gyv. 
Ridgevood, N. 3 brokai: 
Jonas, Petras, gjtv. Frthaven, 
ir Edvardas, Dorcherter, Mass., 
sesuo Ona ftte •IvaŠoeričte- 
nė, Dorchester, * MasL, pusse
serės Valerija Kazlauskienė, 
Flusbing, N. Y^ Kaašmė Pavi- 
tonienė, Wantah, L. L, brolis 
Metodas, Ftashmg, N. Y. ir

_  rftfdfe dideli pa»irinkimą m*dfi*£3J 
eH« drabtftiams ir tuo sutaupysite nei per

kant kitur. Jūs galite gauti ir kitokių reikmenų tinkamų rišti
niams pigiau nei bet kur kitur. Dėl papildomų informacijų ir nemo- 
taaaą teteHoMtą mtetet* ar aplankykite jums artimiausių skyrių:

AL 4-5456 
CH 3-2983 
EV 4 1057 

LV/-—S00’8ŪtUr Avenue-------------- Dl 5-8808
4$ M PteMMt Street —----------- CH 9^M5
fc'-i*rtl 80awmut Avenue - ----------Ll 2-1767
MOte 327 WeM Broadway . Tel. 268-0068 

FiUmore Avenue- TL 5-2674
ū*»ltek W. OMeegU Avenue----------- BR 8-8966
• tete 80. Hatetead Street .

JANSONŲ VASARVIETES VILOJE;

87 East Boy RcI. Ostervifts Cape Cod jMsss. 02655 
Tel. (Area6l7) 428-8425

Vila Audronė yra apsega didelis putų. Berilų ir k. dekoratyviaių

- 960 8o. Atlantic Blvd. AN 1-2994 
4th Street__ _________ FO 3-S589

. Bi 3-1797 
LO 2-144S

MU 4-4S19 
GR 2-8387 

_ _ . _ 525 W. Girard Avė. — PO 5-5892 
o PITTSBURGH 3, Pa. — 1307 E. Canon Street----- HU 1-2750
* SAN FRANCISCO, CaHf. — VT9 Sutber Street------ Fl 8-1571
• WATERBURY, Conn. — 8 John Street ___________ PL 8-6766
e WORCESTER, Mare. — 174 Millbury Street ---------*W S^Ste

aite. Itre taip pat ptteiuane tem- re - m*a----IHIIH. EĮfąifWHIIU* SXjaMM0LQreh SBllKllS 

(tete). (Saite ĮUdi įnirti ft telilfsr 
atsasgoa frsrrtnlte, ABrekoe tnnnv^ 
minko Jy Įritiį 4|ffėnių

- ■ .t . * r



1964 m., liepos 22 d., nr. 50DAUhlMlMKAS

DARBININKAS
Spšushiv* 
Vienuolyne*

... GL 5-72SI

... GL 2-2923

... GL 2-6916
GL 5-7068

Ekonomistas Juozas AUDĖNAS 
a) padeda Investavimų Fondų 
Sėrus pirkti, b) sudaro planus 
jaunesniem žmonėm sistemati- 
niai taupyti ir ateičiai kapitalus 
ugdyti, c) sudaro planus pensi
ninkams, santaupų turintiems, 
papildomų pajamų gauti.
109 Warwick SL, B’klyn, N. Y. 
11207; tel. TA 7-9518, LA 4-6484

NAUJIENOS.
Lietuvi ę Atletę Klubo pik

nikas bus rugpiūčio 2, sekma
dienį, Throgs Neck stadijone, 
'150 Davis Avė. ir Harding Ave.‘ 
Bronx, N. Y. Bus įvairi progra
ma.

Ona Kaulakienė, mokytoja iš 
So. Miami, Fla., lydima D. Klin- 
gos, lankėsi Darbininko redak
cijoje. Ji ir jos vyras Alf. Kau- 
lakis turi gražią vasarvietę So. 
Miami, kur žiemos mėnesiais 
atostogauja daug lietuvių iš 
New Yorko, Chicagos ir kitų 
lietuvių kolonijų.

Kazys Bradūnas, Draugo kul
tūrinio priedo redaktorius, su 
žmona, atvykęs apžiūrėti pa
saulinės parodos, lankėsi Dar
bininko redakcijoje.

A. ir I. Trečiokai, dalyvavę 
Atlantic City S. 'L. A. naujo 
namo atidaryme, atsiuntė Dar
bininkui sveikinimus.

Darbininko metinis koncer
tas šiemet bus spalio 11 šv. 
Tomo salėje Woodhavene. Kon
certo programą išpildys pasi
žymėję Amerikos lietuviai so
listai Kazys Jakutis ir Lilija 
Mernikaitė. Kitais metais Dar
bininkas sulaukia 50 metų. Su 
šiuo koncertu pradedama švęs
ti sukaktis.

Judita Žiliūtė savo dviejų 
mėnesių atostogas praleido Eu
ropoje. Aplankė Angliją, Pran
cūziją, Šveicariją, Austriją ir 
Vokietiją.

Al vitai ir Leonui Karmazi
nams birželio 7 gimė sūnus, 
kuriam duotas vardas Viktoras 
Leonas.

Republic Liųuor Store, Ine., 
322 Union Avė., Brooklyne, 
padarė pakeitimų. Nuo Liepos 
1 iš krautuvės vedėjo parei
gų pasitraukė J. Jokūbaitis. 
Nuo tos dienos krautuvės vedė
ju paskirtas Juoz. Bružinskas. 
'Krautuvė ir toliau pasilieka lie
tuvių kontrolėje: pirm. Marian 
Jokūbaitis, vicepirm. G. Jokū
baitis, sekret. Aldona Norkus.

Marijona Rusienė iŠ Port 
Washingtono, L. L, buvo sun
kiai susirgus. Po sėkmingai pa
darytos operacijos dabar sveiks
ta namie. Nuoširdžiai dėkoja 
kun. Lekešiui už aplankymą 
ligoninėj ir prel. J. Balkūnui 
už aukotas mišias. Taip pat 
visiems, kurie užprašė mišias: 
Maspetho Altoriaus draugijai. 
Sąjungiečių 30 kuopai, Januš
kienei ir Žukų šeimai. Ačiū 
Grigaliams už mišias ir gėles, 
Vainauskams už gražią dova
ną. Nuoširdžią padėką reiškia 
visiems, kurie lankė ligoninėje 
ir atsiuntė atvirutes. Dabar M. 
Rusienė išvyksta į Kennebunk- 
portą, Maine, pailsėti prie jū
ros ir sveikatos atgauti.

LIETUVIŲ ATLETŲ KLUBO

PIKNIKAS
sekmadienį, rugpjūčio 2 d

Tautiniai šokiai

S poruojantis jaunimas kviečia visus

GtLftB prie Dariiui Ir Girine paminklo Brooklyne, minint jų skridimą 
liepos 18. Nuotr. MIuolo.

THROGS NECK STADIUM
150 DAVIS AVĖ at Harding Ave„ BRONX, N. Y.

Pikniko pradžia 1 vai.; tokiai 5 vai.’ 
ĮftJIMAS 1 DOL

PROGRAMOJE-.
• “Sporto žaidynėm
• Laimėjimai — televizija ir kt.
• Maudymasis jūroje
• Šokiai

Ekskursija į seselių pikniką 
Putnam, Conn. išvyks sekma
dienį, liepos 26 d. Ekskursijai 
vadovauja T. Petras Baniūnas, 
Darbininko - administratorius. 
Registruotis telefonu dienos 
metu QLenmore 2-2023, vaka
rais GLerjmore * 5-7068. Wood- 
havene gyvenantieji kreipiasi 
pas M. Šalinskienę telefonu 
VI 7-4499. Taip pat galima 
kreiptis ir pas E. Kašetienę, 
ST 2-6814.

Autobusas išvyks liepos 26, 
sekmadienį, 6:30 vai. ryto nuo 
pranciškonų vienuolyno, 680 
Bushvvick Avė. Kelionė ten ir 
atgal vienam asmeniui 8 dol., 
įskaitant ir įėjimą į pikniką. 
Ekskursija taip pat rengiama 
į pranciškonų vienuolyną Ken- 
nebunkport, Me., rugsėjo 5 - 
7 d.

Angelę Karalienės par. pikni
kas liepos 12 praėjo labai gra
žiai. Oras tą dieną buvo kaip 
tik piknikui — saulės nesima
tė, tai žmonės neišlakstė į pa
jūrį, o lietaus nebuvo, tai virš 
tūkstančio žmonių suėjo į pik
niką. Visų nuotaika buvo pui
ki.

ASTRA BUTKUTĖ

Astra Butkutė, iš Woodhave- 
no, 8 metų, laimėjo aukso 
medalį, nupiešdama plakatą 
“Pcppy Poster”. Konkursą glo
bojo Amerikos legiono mote
rų pagelbininkių postas 118.

Moterę Sąjungos 29 kuopa 
ruošia subuvimą Onoms pa
gerbti A. Šmitienės sodyboje, 
102-15 91st. Avė., Richmond 
Hill, N. Y., liepos 26, sekma
dienį. Pradžia 2 vai. popiet. 
Valdyba kviečia sąjungietes, 
viešnias ir svečius

Newarko švč. Trejybės para
pija paieško vargonininko, ku
ris kartu atliktų ir zakristijo
no darbą. Kreiptis į kleboną 
prel. Ig. Kelmelį: 207 Adams 
St., Newark, N. J., tel. MA 2- 
6847.

DARIAUS IR GIRĖNO skridimo minėjimo programoj dalyviai ir paminklo komiteto nariai liepos 18 
prie lakūno paminklo. Nuotr. P. Ąžuolo.

DARIAUS - GIRĖNO MINĖJIMAS BROOKLYNE
Liepos 18 Lituanikos aikš

tėje, prie Dariaus Girėno pa
minklo įvyko šių lakūnų 31 
metų sukakties skridimo minė
jimas. Nors diena New Yorke 
buvo labai šilta, žmonių atsi
lankė daugiau nei tikėtasi.

Minėjimą atidarė ir jam 
dovavo paminklo statymo 
miteto pirm. Jonas šaltis, 
vo pakeltos Amerikos ir Lietu
vos vėliavos. Programa pradė
ta invokacija, kurią sukalbė
jo kun. dr. St. Valiušaitis. 
Himnus sugiedojo solistė Lionė 
Juodytė.

va- 
ko- 
Bu-

Liet Motery Atstovybės N. 
Yorko kluoas, Birutiečių sąjun
ga ir ASL New Yorko moterų 
kuopa 1965 metais vasario 27 
Sheraton Atlantic viešbutyje 
rengia didelį balių.

Kun. dr. Tomas Žiūraitis, O. 
P., išvykęs atostogų į Europą, 
iš Paryžiaus siunčia linkėjimus 
Darbininkui. Prie savo darbo 
Washingtone grįžta rugpjūčio 
pradžioje.

Dail. Vytautas Ignas su žmo
na, gyvenęs Richmond Hill, nuo 
liepos 1 persikėlė j nuosavus 
namus: 90-26 2101h PL, Queens 
VUlage, N. Y., 11428, tel. GR 
94787. Ten pat apsigyveno 
ir Algimantas Daukantas, ką tik 
grįžęs iš kariuomenės

Jonui Kašubai iš Great Ne- 
cko, N. Y. birželio 13 Illinois 
universitetas suteikė daktaro 
(Ph. D.) laipsnį iš teoretinės 
bei pritaikomos mechanikos.

Kalbas pasakė Lietuvos kon
sulas Anicetas Simutis, adv. 
Steponas Briedis — anglų kal
ba. Paminklo komiteto vardu 
kalbėjo P. J. * Montvila, LDD 
7 kuopos — Bronė Spūdienė, 
Moterų Vienybės — Elena Kul
ber, Amerikos legiono Lietu
vių posto 1763 vardu — D. 
Klinga, dail. Jurgis Juodis, S. 
L. A. 39 kuopos — J. Aima-

Mirė Katryna Sabaliauskienė
Katryna Sabaliauskienė, inž. 

Antano Sabalio motina, 68 me
tų, mirė liepos 16, nuvežta į 
lligoninę. Velionė mokytojavo 
Petrapilyje pas kun. T. Matu
lionį (vėliau vyskupą) jo para
pinėje lietuviškoje mokykloje, 
vėliau Panevėžio gimnazijoje 
ir Vilniaus krašte, buvo Mari
jampolės vaikų prieglaudos ve
dėja. Savo laiku dar studijavo 
mediciną. Į" Aįneriką atvyko 
tuoj po antrojo pasaulinio ka
ro iš Vokietijos. Palaidota lie
pos 20 iš Apreiškimo parapi
jos bažnyčios šv. Karolio kapi
nėse šalia savo vyro, mirusio 
prieš porą metų. Nuliūdime liko 
sūnus Antanas su šeima ir gi
minės.

Jurgis Kiaunė, Lietuvių Tau
tinės S-gos Brooklyno skyriaus 
pirmininkas, nuo liepos 20 
atostogauja Atlantic City, N. 
J. Žada grįžti rugpjūčio mėn. 
pradžioje. Jį pavaduoja vice
pirmininkas Antanas Jurgėla, 
1497 Putnam Avė., Brooklyn 
27, N. Y.

MM 
ŽINIOS—

kil-nas, Antoni Beženk, lenkų 
mės, buvęs lenkų vicekonsulas 
Chicagoje, 0. Kaulakienė iš Mi
ami, Fla.

Gėlių atnešė Moterų Vieny
bė (per pirm. Eleną Kulber), 
Paminklo Komitetas (paaukojo 
Bronė Spūdienė iš savo daržo). 
Minėjimas praėjo gražioje nuo
taikoje. Neįmanoma sužymėti 
kalbėtojų pareikštų minčių; tai 
užimtų daug vietos. , Visiems 
už visa nuoširdžiai dėkojame.

Dariaus ir Girėno paminklo 
statymo komitetas

Steponas ir Valentina Minkai, 
atžymėdami savo vadovauja
mos radijo valandėlės 30 me
tų sukaktį, rugpiūčio 9 Brock- 
tone rengia didžiulį pikniką. 
Jame bus didelė programa: bus 
rodomi brangūs I. J. Fox kai
liai ir kitų metų drabuiįų ma
dos; tautinius šokius šoks Onos 
Ivaškienės vadovaujama .tauti
nių šokių grupė iš Bostono. Lai
mėjimam skiriama įvairiausių 
dovanų,

Radijo valandėlės progra
mos vedėjai kviečia visus kuo 
gausiau dalyvauti piknike.

Bostono jūrę skautę Nemu
no tuntas rengia dviejų savai
čių jūrinę stovyklą rugpiūčio 1- 
15 d., pas tėvus pranciškonus 
Kennebunkporte, Maine. Sto
vyklos mokestis: vienam 1 sa
vaitę — 20 dol., dvi savaites — 
35 dol. savaitgalis 7 dol., o jei 
iš šeimos stovyklaus du, 1 sav. 
35 dol., 2 sav. 60 dol. Priimama 
ribėtas skaičius. Registruojantis 
•įmokama 5 dol iki liepos 25 d. 
I.iformacijų reikalu kreiptis pas 
tuntininką P. Jančauską, 48 
Stockton St., Dorchester, Mass. 
tel. 298-4073 arba pas stovyk
los vedėją M. Manomaitį, 305 
Boltori SL, ,So Boston, Mass. 
Tel. 268-7371.

Bronius Kovas

Kun. Juozas Svinkas, šv. Pet
ro par. vikaras, liepas 19 išvy
ko vasaros atostogoms.

iv. Petro par. bažnyčios mi- ; 
šioms patarnautojų vienos die
nos išvyka ruošiama liepos 29 
d. Numatoma vykti į Horseneck 
Beach prie Fall River. Išvyką 
organizuoja kun. J. Klimas.

Speciali rinkliava parapijai 
padaryta liepos 19 d. vieton 
parapijos mętinio pikniko. Šiais 
metais piknikas nebus ruošia
mas.
*. Atlanto pakraščio skautę ir 
skaučių stovykla įvyks rugpiū- 
čio 1-9 dienomis Putnamo se
serų stovyklavietėje, Putname, 
Conn.

Irena ir inž. Eug. Manomai- 
čiai po 6 savaičių kelionės po 
Ameriką ir Kanadą grįžo į na
mus. Jie yra labai patenkinti 
savo kelione.

Nijolė Vaičaitytė išvyko 6 
savaičių vasaros semestro litu
anistikos studijoms į Fordha- 
mo universitetą.

Jurgis, Elena ir dukros Vi
da ir Palmira Strazdai iš Dor- 
chesterio persikėlė gyventi į 
savo namus Braintree, Cardi
nal Ct., tel. 848-0188. Kadangi 
Braintree yra visai arti Bosto
no, net ir telefonas Bostono 
knygoje, tai Strazdų šeima ne
nutrauks ryšio su Bostonu, o 

, visos moterys ir toliau daly
vaus šv. Petro par. chore.

Emilija Kazlauskienė varda
dienį atšventė liepos 4 savo 
namuose Arlingtone. Buvo su
sirinkęs gražus būrys Kazlaus
kų bičiulių.

Romas Bričkus ir Rima Ste
ponaitytė susižiedavo ir vestu
vės numatomos dar šią vasarą.

Dail. Viktoras Andriušis guli 
Carney ligoninėj. Jam buvo pa
daryta operacija. Po operaci
jos jo sveikata gerėja.

Elena Žičkienė, po sunkios 
operacijos išgulėjusi ligoninėje 
šešias savaites, jau sugrįžo į 
namus. Nors ji dar nėra pilnai 
pasve kusi, bet po truputį jau 
vaikšto, ir jos sveikata gerėja.

Kun. Jonas Klimas, Lietuvių 
Skautų Tarybos Pirmijos nuta
rimu, iš paskautininko pakel
tas į skautininko laipsnį.

Rita Ausiejūtė susižiedavo 
su aeron. inž. Vygintu Griniu
mi (ne Girnium, kaip buvo 
klaidingai parašyta Darb. lie
pos 8), gyvenančiu San Diego, 
Calif. Rita Ausiejūtė gyvena su 
tėvais So. Bostone, Mass.

Kun. Jonas Rusteika, 
eina klebono pareigas 
Scott, Kansas valstybėje, 
15 vasaros atostogom parvyko 
į Bostoną pas savo motiną.

Šv. Petro parapijos CYO or
kestras liepos 25 gros Pleasure 
Island, Wakefield, Mass. meti
niame > parengime. Programa 
bus transliuojama iš WNAC te
levizijos 7 kanalo.

kuris 
Fort 

liepos

I
 Lietuvos Atsiminimų Radij

P T K N T K
o ir Rūtos

Rugpjūčio 2. sekmadienį
New Yorko lietuviam

Jamaica Polish National Hali and Park
108-11 Sutphin BouleVard. Jamaica. L.I., N.Y.

Programoje:
Moterų trio Ramunė — E. Kidžienė, E. Kidžiūtė, Ed. Mac- 

(kevičiūtė

Lietuviškų valgių bufetas — A. Kauno Maisto Prekybos;
Spaudos kioskas — Darbininko administracijos.

Pikniko pradžia 1 vai. popiet 
programa 4 vai. 

lokiai 5 vai.
įėjimas: 1.00 dol. ir 254 už ženkliuke ir N. Y. miesto mokesčius.

Visus nuoširdžiai kviečia
PtoJ. Jokūbo* J. Stukas

Vasaros atostogas 
be rūpesčių praleisti maloniai 
kviečiame S. M. Lūšių ir B. I. 
Veltų

MEŠKOS ir MEŠKIUKO 
vasarvietėje

42 Beach St., Monument Beach 
CARE COD, MASS. 
Tel. 759-3251 (617)

Plačiai žinoma ir visų mėgsta
ma vasarojimo vieta prie At
lanto: Rami aplinka, nešaltas 
vanduo, puikaus smėlio paplū
dimys • Geras maistas, 
nuoširdus patarnavimas, jauki 
lietuviškos šeimos nuotaika • 
Valtis žuvavimui, sail-fish bu
riavimui, teniso aikštė ir ping- 
pong stalas • Muzikai piano, 
Hi-Fi su plokštelių rinkiniu ir 
Televizija • Tėvams vakare 
išvykus — prižiūrimi vaikai. 
Užsisakymai iš anksto labai 
pageidaujami. Kreiptis vilos 
MEŠKA adresu.

LAIDOJIMO DIREKTORIAI

Tel. EVergreen 7-4335

STEPHEK AROMISKIS
(ARMAKAUSKAS) 

Graborius-Balsamuotojas 
MODERNI KOPLYČIA

423 METROPOLITAN AVĖ.
Brooklyn, N. Y.

STagg 2-5043

Matthew P. Badas
FUNERAL HOME 

Moderni koplyčia - Air conditioned 
A. J. BALTON-BALTRŪNAS 

Licensed Manager 
& Notary Public

660 Grand St., Brooklyn 11, N. Y.

EVergreen 8-9770

Joseph Garszva
GRABORIUS
Balsamuotojas

231 BEDFORD AVĖ.
Brooklyn, N. Y.

j B. S KALINS
- Šalinskas

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 
84-02 JAMAICA AVĖ.

(prie r'orest ParKway Statlon) 
WOODHAVEN. N. Y

Suteikiam garbingas laidotuves 
Koplyčios nemokamai visose 
miesto dalyse; veikia ventiliacija

Tel. Vlrginia 7-4499

THEODORE WOLINNIH.
INC.

E. JOSEPH ZEBROVVSKf 
laidotuvių direktorius 

MODERNIŠKA KOPLYČIA 
su Air Condition

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

KARBONAS
FUNERAL HOME
280 CHESTNUT STREET 
NEW BRITAIN, CONN.

Tel. B A 9-1181

CARROL
FUNERAL HOME

Ine.
PETRAS KARALIUS, sav.

Laidotuvių direktorius 
ir balzamuotojas

74 PROVIDENCE 8T.
Worcester, Mass.

PL 4-6757 PL 4-1165

VAITKUS
FUNERAL HOME 

197 WEBSTER AVĖ. 
PRANAS VAITKUS 

Laidotuvių Direktorius 
ir balsamuotojas 

Cambridge, Mass. 
NOTARV PUBLIC 

Patarnavimas diena ir nakt| 
Nauja modemiška koplyčia Šer
menims dykai. Aptarnauja Cam
bridge ir Bostono kolonijas že
miausiomis kainomis. Kainos tos 
pačios ir j kitus miestus. 
Reikale laukite — Tel. TR 6-8434


