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TUVOS IR IŠ KITUR. APIE TAI GAUTI NAUJI PRANEŠIM-
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RUGPJŪČIO VIDURIU.

Kalbama taip pat apie tai, kadPranešimuose daugiausia ka 
bama apie minias, plaukiančias 
į Skiemonis, besimeldžiančias, 
keliais einančias aplink altorių.

"Mūsų Marija daug jau kam 
padėjot— kam akis, kam ran
ką sugrąžino". Kalbama apie

SKIEMONIŲ BAŽNYČIOJE apie didįjį altoriy su Dievo Motinos paveiks
lu žmonės keliais eina, anksčiau, kaip teigia H ten kilusieji, tos tradicijos 
nebuvo.

Valstybės Departamento ir Vietnamo 
valdžios įtampa gilėja

Valstybės departamentas rug
pjūčio 21 buvo paskelbęs, kad 
už paskutinius suiminėjimus' at
sakinga ne kariuomenė, bet 
tik saugumo šefas prezidento 
brolis.

Tas pareiškimas buvo supras
tas kaip noras nuimti atsako

POP. JONO XXIII pasikalbėjimas apie 
Vatikano santykius su Maskva

Msgr. Capovilla, buvęs po
piežiaus Jono XXIII asmeninis 
sekretorius, rugpjūčio 26 pa
skelbė apie Chruščiovo žento 
Adžubejaus ir jo žmonos Ra
dos atsilankymą pas popiežių. 
Esą kai Chruščiovo žentas pa
siteiravo apie santykių tarp Va
tikano ir Maskvos galimybę, 
popiežius atsakęs:

— Jūs esate žurnalistas, tai 
jūs žinote iš šv. Rašto apie kū
rimo procesą. Jūs žinote, kad 
Viešpats praleido šešias dienas, 
iki priėjo prie žmogaus. Bet, 
kaip žinote, šv. Rašto 
dienos reiškia epochas. Taigi ir 
mes dabar esame prie pirmo

mybę nuo karinės vadovybės ir 
netiesiogiai paskatinti ją dary
ti įtakos valdžiai. Rugpiūčio 27 
P. Vietnamo vyriausybė paskel
bė, kad valstybės departamen
to pareiškimas esąs paremtas 
netikrais šaltiniais. Kariuome
nės vadovybė kaip tik raginu

sios dienos. Mes žiūrim vienas 
kitam į akis ir matome, kad 
jose yra šviesa ... Viešpats, jei 
panorės, parodys kelią toliau. 
Tačiau reikia laiko, reikia lai
ko. O dabar mes tegalime tikė
tis ir melstis ...

Popiežius aprodęs paveikslus 
sienose ir Radai padovanojęs 
rožančių.

Dar apie Mindszenty

Austrijos primas kardinolas 
Koenig rugp. 27 kalbėjo, kad 
derybų atnaujinimas dėl kardi
nolo Mindszenty likimo pri
klauso ne nuo šv. Sosto. 

asmeninius pergyvenimus tų, 
kurie lankėsi. "Aš ją myliu, 
kiek išgaliu. Jinai mano viltis 
amžinatvei. Aš tikiu, kad kada 
nors ten jau ne ant lauko klū- 
posim". Kitas: "Tik ji mus pa
guodžia, daugiau niekas".

“Kai aš buvau liepos 13 — 
kalba vienas pranešimas —tai 
žmonių buvo tiek, kad netilptų Skiemonių bažnyčios didįjį al- 
į Anykščių bažnyčią. Buvo ty- torių, kuriame degė po penkias 
kus vakaras, tai už dviejų ki-
lometrų užgirdom, kaip žmo
nės gieda ir meldžias. Prašo 

Dievo Motinėlę taikos...
“Kiek toj vietoj žmonių aša

rų išriedėjo, taip ščyrai žmo
nes meldžias, kad savo gyveni
me taip nemačiau. Apie pusę 
antros valandos apleidau tą vie
telę. Paprastai einam visi pa
tenkinti, kad leido mums ap
lankyti (Dar ankstesnis prane
šimas š.m. balandžio pradžios 
sakė: “Dabar mums nevalia nė 
artyn prieiti”).

“Ant rytojaus, keturioliktą— 
tą dieną buvo dar daugiau ... 
Sakė, kad iš Latvijos dvi kelei
vinės mašinos pilnos atvažiavę 
buvo. Taip pat i Skiemonis at
važiuoja iš Ukrainos, Baltaru
sijos.

“Dabar Skiemonys paliko 
svečių kampelis. Beveik kas
dien iš svetimų parapijų ma
tom pas mus”.

Kas traukia žmones j Skie-

si vyriausybę laikytis griežtes- 
, nės akcijos. Valstybės departa

mentas rugpiūčio 18 atsisakė 
priimti tą vyriausybės pareiški
mą ir pakartojo savo pirmykštį 
aiškinimą.

— Saugumo Taryboje rug
piūčio 28 A. Stevensonas reika
lavo, kad būtų pasmerkta Sy- 
rija už dviejų Izraelio ūkinin
kų nušovimą. Syrijos atstovas 
pastebėjo, kad Stevensonas per 
eilę metų nepareiškė panašaus 
apgailestavimo dėl Syrijos pilie
čių nušovimo.

— Valstybės sekr, pavaduo
tojas Bali išvyko į Portugaliją 
aiškintis dėl bazių ir dėl poli
tikos. Valstybės departamentas 
nemaloniai priėmė Salazaro kal
tinimą, kad J. Valstybės remia 
Angolos atskyrimą nuo Portu
galijos tam, kad turėtų sau 
naujas rinkas.

— Valstybės departamentas 
numato uždaryti 13 savo kon
sulatų. Sutaupys 500,000 dol. 
metam.

— Žygis j Washingtoną rug
pjūčio 28 laikomas labai pavy
kęs. Dalyvavo 200,000. Praėjo 
ramiai. Negrų kalbėtojai pa
reiškė, kad tai tik pradžia jų 
kovai už “laisvę ir darbą”. 

monis, buvo pranešta Darbi
ninke š.m. vasario 26 ir papil
domai birželio 25. Būtent:

Ramutė Pranciška Macvytė, 
18 metų, Janonių kaime Skie
monių par. 1962 m. liepos 13, 
penktadienį, pavakarieniavusi, 
apie 11 vaL, ėjo į dobilų lauką 
karvės perrišti. Staiga išvydo 
nepaprastą šviesą ir joje — 

žvakes dviejose eilėse; altoriu
je stovėjo Marija, apsivilkusi il
gu baltu rūbu, susijuosusį mels
vu kaspinu. Regėjimas dingo 
be jokio Marijos žodžio. Kitą 
dieną tuo pat metu Macvytė 
ėjo į pasirodymo vietą, kalbė
dama rąžančių. Vėl šviesoje pa
matė Mariją, stovinčią ant sta
liuko, apdengto balta drobule 
su auksiniais kryžiais. Marija 
verkė, kalbėjosi su Macvytė. 
Liepos 25 dvi moterys su duk-

Sutartį patvirtins be rezervų
— Šen. Fuibright mano, kad 

senatas priims atominę sutartį 
be jokių rezervacijų.

Senate apklausinėjimas jau 
eina į galą. Kariniais sumeti
mais prieš sutarties tvirtinimą 
pasisakė buvę jungtinio štabo 
nariai — adm. A.A. Burke ir
gen. N. F. Twinning.

— San. _GoĮ|fwateris už ato
minės sutarties tvirtinimą rei-

Kasyklose vėl užgriuvo 30
Utah valstybėje Moab pota- 

šo kasyklose, didžiausiose Ame
rikoje, rugpiūčio .27 užsidegė ir 
sprogo dujos. Užgriuvo apie 30 
darbininkų 2,700 pėdų gylyje. 
Kasyklose esą apie 130 laips
nių karščio. Išgelbėta jau 7, žu
vo 8, 15 likimas neaiškus.

Dr. Kazys K. Girtautas mirė
Bespausdinant šį numerį 

gauta žinia, kad Sayre, Pa., li
goninėje po sunkios vėžio ligos 
mirė dr. Kazys Klaudijus Gir
tautas, tesulaukęs 48 metus am
žiaus, palikęs žmoną ir dukrą.

Gimęs 1915.1.18 Sodalės kai
me Tauragės ap. Mokėsi 1938- 
40 Vilkaviškio kunigų seminari
joje; 1943 Breslau įsigijo dak
taro laipsnį už disertaciją apie 
St. Šalkauskio filosofinę peda
gogiką; grįžęs buvo mokytojas 
Ukmergės mokytojų seminari
joje. Atvykęs kaip tremtinis į 
Vokietiją, 1944-50 buvo docen
tas Erlangeno universitete, dės
tytojas Bambergo kunigų semi
narijoje. Atvykęs į Ameriką, 
buvo dėstytojas King’s, paskui 
Misericordia. Newton kolegijo
se.

torius, bet Marijos nebuvo, šia 
šviesą matė Macvytės tėvas ir 
kiti.

Pasirodymo įvykį tarp žmo
nių dar išpopuliarino komunis
tinė Tiesa, mėgindama visą į- 
vykį aiškinti kaip klebono su
rengtą apgaulę. Valdžia pasiun
tė ekskunigą Ragauską, kad jis 
žmonėm išaiškintų, jog negalė
jo būti jokio pasirodymo. Ta
čiau, kaip Tiesa pripažino, ir 
vietos partijos komiteto parei
gūnai patikėjo Dievo Motinos 
pasirodymu ir atsivertė.

Nuo tada mažai žinomi Skie
monys ir virto Dievo Motinos 
garbinimo centru, iš kurio žmo
nės semiasi dvasinio sustiprini
mo, o kai kas ir sveikatą atgau
na.

kalavo, kad Sovietai pasitrauk
tų iš Kubos ir nugriautų Ber
lyno sieną.

— Gal lupo instituto duome
nim, 22 proc. Amerikos gyven
tojų pritarė “žygiui į Washing- 
toną”, 63 nepritarė. Argumen
tas žygis neapsieis be smurto.

— Prezidentas Kennedy vėl 
pajutęs nugaros skausmus. Tu
rėjęs atsisakyti nuo golfo.

— Sheppton, Pa. tebedaro
ma pastangų susisiekti su tre
čiuoju užgriūtuoju anglių ka
syklose. Du išgelbėtieji tvirtina, 
kad jis turįs būti gyvas, nors 
jau daugiau kaip savaitė jokio 
ženklo neduoda.

Paskelbė keletą veikalų — 
Portraet dės Haimatlosen, The 
American College Giri, Skaus
mo pergalė, The Refugee. Pas
tarosios knygos vertinimas kaip 
tik ir skelbiamas šio nr. trečia
me puslapy, parašytas dar 
prieš gaunant žinią apie auto? 
riaus mirtį.

PRIEŠ STREIKUS

Senatas rugpiūčio 27 nubal
savo uždrausti geležinkelių 
streiką. Taip pat nubalsavo ir 
Atstovų Rūmai ir pasirašė pre
zidentas, streikas bus nudelstas 
180 dienų.

— Pragyvenimas Amerikoje
per birželio ir liepos mėn. pa
brango 0.9 proc.; liepos mėn. 
rekordinis aukštis.

terim ir Macvytės motina mel
dėsi už pusantro žingsnio nuo 
pasirodymo vietos. Staiga pasi
rodė šviesa, lyg stiprus prožek-

INDĖNAI DEMONSTRUOJA savo Šokius kostiumus turistam.

DAR VIENA RASINĖ GRUPE
Akis nukreipus j negrus, į jų 

diskriminacijos faktus ir į jų 
rasinės lygybės siekimus, U. S. 
News and World Report žur
nalas nukreipė akis dar į kitą 
Amerikoje rasinę grupę —gal 
daugiau diskriminuotą už neg
rus ir gal daugiau teisių turin
čią į šį kraštą — į indėnus.

Niekas, sako žurnalas, nede
monstruoja jų naudai, jų bū
viui pagerinti. O dešimtys tūks
tančių indėnų gyvena didesnia
me skurde nei vadinamuose 
negrų ghettuose, sako žurna
las, pateikdamas konkrečių 
duomenų apie šią indėnų gru
pe-

Daugumas indėnų yra atitrū
kę nuo amerikinio gyvenimo 
kaip ir prieš 350 metų, kada 
europiečiai juos išstūmė iš jų 
buveinių.

Iš 550,000 bendro indėnę 
skaičiaus apie 380,000 gyvena 
rezervatuose arba prie jų. Tų 
rezervatų yra apie 290. Di
džiausi Arizonoje ir N. Meksi
koje bei Utah — viso iki 15 
mil. akrų žemės. Indėnų reika

ŽYGIS IR PORTUGALIJOS 
SOSTINĖJE

Portugalijoje rugpiūčio 27 
buvo taip pat žygis sostinėje. 
Demonstravo apie ketvirtis mi
lijono, kurie pritarė Salazaro 
politikai neleisti atimti iš Per
tugalijos afrikinių žemių. Tai 
buvo pasisakymas prieš J. Tau
tų nutarimą.

Chruščiovas ir kapitalistai žur-
nelįstai

Jugoslavijoje Chruščiovas 
rugpiūčio 28 spaudai pareiškė, 
kad nesirengia vykti į J. Tau
tas. Greičiau vyksiąs į Egiptą, 
Vengriją, Kubą. Paklaustas, ar 
jam būtų malonios kapitalistų 
žurnalistų laidotuvės, atsikirto, 
kad jisai nesakęs norįs ka
pitalistus žurnalistus palai
doti; kapitalizmui valdant jie 
tarnaują kapitalizmui, o kai ka
pitalizmas bus palaidotas, jie 
tarnausią komunizmui

Pasikalbėjimus tarp Chruš
čiovo ir Tito labai slėpė nuo 
korespondentų.

— Vysk. Albort R. Zurow* 
este, Bellville. III., įspėjo: 
“Dabartiniu metu esam nuste
binti, kad mažai, bet galingai 
ateistinei mažumai sekasi stum
ti Dievą iš visų Amerikos gy
venimo sričių." 

lam komisaras pripažino, kad 
90 procentų įų gyvenamų pa
talpų yra žemiau pakenčiamo 
standarto. Šeimų pajamų vidur
kis metam mažiau kaip 1500 
dol. Tai mažiau kaip pusė neg
rų šeimos pajamų ir keturis 
kartus mažiau kaip baltosios 
šeimos pajamų vidurkis.

Sveikatingumas menkiausias. 
Pagal statistikas iš 1000 nauja
gimių 1961 mirė 41, o iš bend
ro Amerikos naujagimių skai- 
čiaus mirė 25.3. Tarp 100,000 
indėnų tuberkulioze sirgo 285, 
o iš bendro Amerikos gyvento
jų skaičiaus tik 37. Tuberkulio
ze iš 100,000 indėnų mirė 21, 
o iš bendro Amerikos gyvento
jų skaičiaus tik 5.7.

Kaip ir negrai indėnai yra J. 
Valstybių piliečiai, tačiau iki 
po antrojo karo Arizonoje ir N. 
Meksikoje indėnai negalėjo bal
suoti.

Amerikos vyriausybės politi
ka siekė išvesti indėnus iš re
zervatų ir įlieti į bendrą ame
rikinį gyvenimą per mokyklas, 
parūpinant darbus už rezervatu 
ribų, duodant žemės sklypus, 
individualiam žemės ūkiui. Tam 
reikalui skiriamos nemažos su
mos. Pvz. sveikatos reikalam 
apie 66 mil., švietimo 62 mil., 
statybom, keliam, irigacijai 70 
mil. metam. Tie indėnai, kurie 
įsilieja į amerikinio gyvenimo 
aparatą, pelnėsi gerų piliečių ir 
darbininkų vardą. Tačiau iš 
550.000 indėnų rezervatus pali
ko- tik 170,000. Dauguma laiko
si tvirtai savo rezervatuose, sa
vo papročiuose ir nesiduoda pa
veikiami amerikinės civilizaci
jos.

Tebegalioja Alexis de Tacq- 
ueville 1840 palyginimas tarp 
negrų ir indėnų. Pagal minėtą 
autorių: 

Negras veltui daro šimtus pa
stangų įsilieti į tuos, kurie jį 
nuo savęs stumia; jis prisitai-
ko prie savo pavergėjo skonio, 
prisiima jo nuomones, viltis, 
pamėgdžiodamas jį, kad virstų 
jo bendruomenės dalim... In
dėnas priešingai — savo vaiz
duotėje yra kupinas pasididžia
vimo dėl savo kilmės ir gyve
na bei miršta to pasididžiavi
mo svajonėse. Nesiekdamas 
priderinti savo papročių prie
mūsiškių, jis mėgsta savo lau
kinį gyvenimą, kaip išskirtinę 
savo rasės žymę ir neatsiliepia 
į civilizacijos pažangą ... Neg
ras. kuris rimčiausiai siekia su
maišyti savo rasę su europine, 
negali to padaryti: tuo tarpu 
indėnas, kuris tai padaryti 
galėtų, niekina pastangas tai 
daryti....

Jei apibūdinimas teisingas.* 
tai tos dvi rasės virsta simbo
liais Amerikos teritorijoje dve
jopo žmogaus — masinio ir 
individualybės.

Gali būti kontraversinis klau
simas: ar Ameriką labiau pra
turtina pirmieji ar antrieji; ar 
Amerikai naudingesnė politika 
suvirinti rases ir tautybes į 
bendrą masę ar palaikyti Ir pa
remti jų Individualinius skirtu
mus? ,



Prieš Uraniją ir diktatūrą, jeigu ji nekomunistine 
dė- 

SKfiį ■ IfcfkMMii laiške Do-

fftretarius dvasininkų komite- nį jis kalbėjo apie * 1952 pa
skeltą McCarran-Walter imi
gracijos aktą. Tada McDowell

Karau dėl Azijos (2) 
remti Diem kovoje $u karnų- 1
pasnute Diesa JaČfcU reikšd*-

Y- Ttatts'kdip ^rangiai ąąpno- dėl Pike dėkojo, reikš-

Kas tas Harrįagtonas? Tas pats 
New Torto dvasininkas Har- 
ringtonas 1060 gegužės 11 bu-

skelbimą N. Y. Times — atsi
šaukimą “The Fair Piay for Cu-

laikrašty buvusi finansuota di
dele dalimi Castro ar jo agen
tų. Tai jau daug pasako. “Aš 
tikiu —- rašo McDowell — kad 
jūs pasirūpinsite apsižiūrėti, 
kad dabartinė reklama būtų ap- 

' mokėta pasirašiusių pinigais”.
MeDowell taip pat klausė 

Harringtoną, ar jis protestavo 
prieš tikėjimo persekiojimą, 
kada Sovietai persekiojo žydus, 
komunistinė Kinija katalikus 
ir protestantus; ar jis protesta
vo prieš Britų Guianos komu
nistinį premjerą, kuris badu 
nori priversti darbo uniją vyk
dyti jo politiką, neleisdamas 
parduoti maisto iš sandėlių?

Protestą šalia sekretoriaus 
Harringtono pasirašė dar kiti 
11. tarp jų Rheinhold Niebuhr, 
James A. Pike, trys rabinai. 
McDowell atkreipia dėmesį į 
Niebuhr akciją 1950-51 už... 
komunistinės Kinijos pripaži
nimą ir priėmimą į Jungtines 
Tautas, akciją prieš Chiang Kai- 
sheko “nedemokratinį nepasto
vų režimą Formozoje”. Jei būtų 
Niebuhr paklausyta, šiandien— 
sako McDowell — dar kiti 10 
mil. žmonių būtų įstumti į skur
dą ir vargą.

Apie Jim Pike atsiliepia Mc 
Dowell kaip apie' savo labai

Tautas Ispanija, tai Pike pareiš
kė nematąs moralūūo pagrindo

NGO DINH NHU, Vietnamo, pre
zidento svainė.

Nolting ir buvo nepageidauja
mas Vietname tų, kurie matė 
ten “tikėjimo persekiojimą”. 
Dabar Nolting pakeistas H. 
C. Lodge. M. Higgins rašė, kad 
Vietnamo šiaurinės provincijos 
veikėjas pareiškė gavęs prane
šimą iš Saigono, kad esą laukia
ma iš Lodge paramos prieš 
Diem; reikią tik sustiprinti de
monstracijas. Tokiom viltim' 
guodžiasi budistų propagandis
tai. Pats H. C. Lodge pareiškė, 
kad ne Amerikos tikslas kištis 
į Vietnamo vidaus reikalus; A- 
merikai tik rūpi sustiprinti Viet
namo kovą prieš komunistus.
Tačiau Amerikos vyriausybė la
bai susirūpinusi, kad Vietname 
būtų vienybė, būtina sėkmin
gai kovai prieš komunistus. Ta 
kryptimi Lodge ir teks veikti.
Užtarė j y išvada:

H. Tribūne vedamajame jau 
sutiko, kad esą vis labiau aiš
kėja, jog kivirčas Vietname 
vyksta ne dėl religinių, bet dau 
giau dėl politinių motyvų. Taigi 
dingsta ir užtarėjų pasišovimas 
“ginti tikėjimo laisvę”, kai ta 
kaukė pasidarė labai jau perma
toma. Bet H. Tribūne pastebi: 
mums, amerikiečiams, mažiau 
svarbu, ar kivirčas yra religi
nis, ar autoritetinis, ar giminys
tės; svarbu, kad kraštas susilp
nintas kovai su komunizmu. Kol 
Diem negali sutelkti tvirčiau 
vietnamiečių apie save, esą ne
įmanoma Amerikos pagalba ap
saugoti Pietų Vietnamo laisvę. 
N. Y. Times tebekartoja seną 
propagandą: vyriausybė favori- 
zuoja katalikus, diskriminuoja 
70 procentų gyventojų budistų; 
Diem vyriausybė “nepopuliari, 
autokratinė”. O anas New Yor- 
ko dvasininko Harringtono ko
mitetas įteikė prezidentui me
morandumą,- kad Amerikos pa- 
gelba būtų atšaukta. Tačiau 
jau kalbėjo ne dėl tikėjimo 

Pagal McDowell apibūdinimą 
kai kurie iš anų tikėjimo laisvės 
užtarėjų yra populiarūs savo 
specialybėje, bet naivūs ar net 
ignorantai politikoje, kurioje 
jie veržiasi dalyvauti humanita
riniais motyvais. Tokį asmens 
paprastai yra įrankiai rankose 
kitų, kurie turi aiškiai sąmo
ningą politinį siekimą.
Kokia Amerikos vyriausybės 
išvada

Amerikos apsaugos departa-
gerbiamą asmenį, kol ,ji?t Y®h mento asmens pareiškė pana- 
kia teologijos srityje, bet Pike šias išvadas kaip ir M. Higgins 
apleidžiąs teologiją dėl politi- — kad P. Vietnamo konfliktas 
kos, kurios jis nepažįsta. Kai yra ne dėl religijos, o daugiau 
jis vieną sekmadienį Bronxe dėl politikos. Amerikos atsto- 
kalbėjo apie 1950 sudarytą Mc vas P. Vietname Nolting buvo 
Carran vidaus saugumo aktą, tokios pat nuomonės ir reko- persekiojimo, bet dėl “korupci- 
tai iš tikrųjų pagal kalbos turi- mendavo Baltiesiem Rūmam jos ir tironiško režimo”. Taigi

LIETUVOJE

REZOLIUCIJOM REMTI KOMITETO pirmininkas L. Valiukas (d.) su LB Tarybos pirmininku St. Barz- 
duku (v.) ir pulk. J. Šlepečiu (k.). LB pilnai remia visa kovj už rezoliucijų pravedim^. Nuotr. V. Maželio.

D a I y v a u k i m e

♦ ■ TORONTE, KANADOJE

rugpjūčio 30 - rugsėjo 1

LITERATŪROS VAKARAS IR PIANO REČITALIS

Dalyvauja rašytojai: Alė Rūta. K. Graudienė, V. Alantas, K. Bra- 
dūnas, J. Jankus ir pianistas A. Kuprevičius.

KONCERTAS IR AKADEMIJA •
Dalyvauja solistai: St. Baras. A. Stempužienė. V. Verikaitis, L. 
Šukytė, smuikininkas Iz. Vasiliūnas ir Toronto “Varpo" bei Hamil
tono Aušros Vartų parapijos chorai.

Meno paroda. Du tūkstantiniai pobūviai. Spaudos paroda. Seimo posėdžiai

I
*

DARBININKAS

— Skirtumas, dabar mėgino 
kovą pridengti “tikėjimo lajs-

Ctfonae siekia perkelti g į J. 
Tautas ir paversti tarptautinių 
derybų objektu — kaip Lao-

Skaitytojo išvadai

nos ir iš antros pusės, susidaro 
įspūdis:

— Dėl Pietų Vietnamo kovo
ja tos pačios jėgos, ir per tuos 
pačius kanalus, per kuriuos bu
vo nurungtas Kinijoje Chiang 
Kai shekas ir Kinija atiduota 
komunistui Mao Tsetungui; tos 
pačios, kurios Kubą atidavė 
komunisto Castro rankas.

buvo demaskuota, grįžo prie 
senojo propagandinio šūkio —- 
kova prieš korupciją, prieš Ura
niją, prieš diktatūrą, jeigu tik 
ji yra nekomunistų.

i

— Tai veiklai kaip ir anks
čiau yra patelkti Amerikos in
telektualai, net dvasininkai — 
gerų norų, bet naivūs, kad bū
tų įrankiais svetimiem tikslam.

— Keno tikslam ir naudai jie 
veikia, rodo pagrindinis reikala
vimas — nutraukti pagalbą ir 
nesikišti į Azijos vidaus reika
lus. Tai rei^Oh—atiduoti vis
ką komunistam.

APSIGYNIMO bokštas Pietų Vietname.

SPAUDA

Du laiškai dėl bendradarbiavimo
• Dirva rugpjūčio 16 paskelbė 
du laiškus, kurie konkrečiau 
pratęsia pasisakymus dėl bend
radarbiavimo su okupantu. Vie
name Edvardas šulaitis atsilie
pė dėl dr. V. Paprocko pareiš
kimo ALT sąjungos seime: “E. 
Šulaitis ir J. Gobis iš rašytų Vie 
nybėje straipsnių išryškėja 
kaip bendradarbiavimo sirnpa- 
tikai”. E. Šulaitis savo laiške 
atsako, kad jokių straipsnių 
Vienybėje apie bendradarbia
vimą nesąs rašęs ir tokiam 
bendradarbiavimui simpatijų 
nesąs rodęs.

Dr. V. Paprockas laiške: 
“■Mano supratimu, neesminis 
dalykas, ar p. E.š. bendradar
biavimo klausimu ką rašė ar
ne. Esmė glūdi kitur ir štai Vienybę straipsniais, pinigais, 
kur: kiek suprantu, jis yra vie
nas iš Vienybės redaktorių, 
(žiūr. Vienybės 9 Nr.); jo kole
gės Brooklyne įkyriai varo pro
pagandą už kultūrinį bendra
darbiavimą. šiuo atveju jos ne
atsilieka nuo kolonizatoriaus 
leidžiamo Tėvynės Balso, ku
ris, Maskvos pavedimu, prieš 
kelis metus pirmas iškėlė tą 
mintį ir nuolat ją kartoja. Sy
ką p. E. š. prieš šią žalingą Vie
nybės propagandą nėra pasisa
kęs ir aktyviai dalyvauja to 
laikraščio straipsnių paruošime,

savaime prašosi išvada, kad jis ! 
tai minčiai pritaria. Lietuviškai 
patriotinei išeivijai būtų svar
biau išgirsti iš šio laiško auto
riaus lūpų ne apie, tai, ką jis 
sakė ar nedasakė, bet principi
nį pasisakymą, būtent, ar p. E. 
Š., Korėjos karo veteranas, pri
taria dabartinei Vienybė^ lini
jai ar nepritaria? O jeigu jis 
smerkia, tai tąsyk lauktinas at
sakymas į sekantį klausimą, bū
tent, kodėl jis gieda Arleųuino 
serenadą (žiūr. “Vienybė iš ar
ti”}ir kolaboruoja 41 tokiu lai
kraščiu, kuris taip atkakliai siū
lo kolaboruoti su ‘kraštu’.

“Mano giliu įsitikinimu, kiek
vienas, kuris ^sąmoningai ar 
nesąmoningai) remia dabartinę

pranešimais ar net gi tylėji
mu ... yra to laikraščio kola- 
borantas-talkininkas ir jo min
čių rėmėjas...

“Neabejoju, kad subversyvi- 
nei veikiai komunistai įsteigė 
daug daugiau židinių, nei pats 
Hooveris žino. Į išeivijos tarpą 
Lietuvos k o lonizatorius i- 
spraudė ne vieną ir ne du sa
vo agentus. Mūsų šventa pa
reiga budėt, kovoti ir viešai 
ryškinti kiekvieną toki asmenį, 
nesvarbu, kas jis bebūtų ir ko
kiu vardu besivadintų...”

15 rublių cn. Lengva būtų nu
pirkti, bet kolchoze pinigų ne
buvo. Kai atvyko “partijos” ir 
valstybės kontrolė”, išaiškino, 
kad Cvetkov turi pinigus grą
žinti. Taip buvo paskelbta ir 
vietiniame laikraštyje. Tačiau 
Cvetkov pinigų negrąžino. Jis r— 
padarė tik tiek, kad sukvietė

no pirmininko naujai perrašy
tą apyskaitą ir paskelbė, jog 
spaudos žinias reikia laikyti ne
teisingom.

Draugas Cvetkov komandiruotėj
Draugas L. Cvetkov buvo at- 

komandiruotas į Lietuvą ir pa
darytas Kalinino vardo kolcho
zo pirmininku Švenčionių aps. 
Šių metų vasario mėn., jis su
galvojo aplankyti savo senus 
draugus Ukrainoje, kurioje jis 
dirbo keleris metus. Jis išvyko, 
kaip informuoja Sovetskaja Lit- 
va (N.R. 163) vasario 21, pasi- kolchozo valdybą, kuri patvirti- 
ėmęs iš kolchozo kasos 407 rub- i 
liūs. Buvo sudarytas dokumen- ) 
tas, kad jis išvyko komandinio- : 
tas užpirkti sėklos ir pašaro. ’ 
Namo sugrįžo Cvetkov kovo 11 
ir pristatė apyskaitą 433 rub
lių 98 kapeikų. Dienpinigių bu
vo priskaičiuojama po 16 rub
lių dienai. Nustebusiam buhal- : 
teriui dėl sumos didumo Cvet
kov paaiškino, kad komandiruo
tėje jis išbuvo ne iki kovo 11, 
bet iki kovo 18 (nors kolchoze 
jį matė jau kovo 11). Sėklos nei 
pašaro jis neparvežė. Bet par
vežė sutarę su Kirovogrado sri
ties kolchozu. Pagal sutartį 
Švenčionių Kalinino kolchozas 
galėjo pirkti iš ano Kirovogra
do srities kolchozo 1,000 cent
nerių pašarinės kukurūzos po

— Eisenhoweris pasisakė už 
atominės sutarties tvirtinimą, 
jei senatas priimtų dar pareiš
kimą, jog Amerika pasilaiko tei
sę Į agresiją atsakyti atomais.

Remkite LITUANUS, 
lietuvių studentų informa
cinį žurnalą apie Lietuvą 
anglų kalba.

LITUANUS 
910 WiHoughby Avenue, 

Brooklyn 21, N. Y.

1963 m..

DABAR JŪS GALITE APLANKYTI savo artimuosius Lietuvoje.

Mūsų įstabu taip sutvarko pramogines ir būnio keliones į 
ybus SoviSg valdonam kraštus. Mn fertptmpu Vizas,
mtwk<Mne rezervMttm ir kt lūmllrrsnionae MonnseijMns rašy-

COSMOS TRAVEL BLJREAU, Ine.
45 W. 45 Street, New York 36, N.Y. • Tel. Clrcle 5-7711

Cosmos Parcels Express Corporation
Paskubina jūsų siuntinį jūsų draugams ir giminėms į bet kurią
SSSR dalį..............................  Licensed by Vneahposiltorg

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

Visuose mūsų skyriuose Jūs rasite didelį pasirinkimą medžiagų 
moteriškiems ir vyriškiems drabužiams ir tuo sutaupysite nei per
kant kitur. Jūs galite gauti ir kitokių reikmenų tinkamų siunti
niams pigiau nei bet kur kitur. Dėl papildomų informacijų ir nemo-

• NEW YORK, 3, N. Y. — 39 - 2nd Avenue-----------------------------  AL 4-5456
• NEW YORK 11, N.Y. — 135 W. 14th Street------------ CH 3-2583
• BROOKLYN 11, N.Y. — 370 Union Avenue  EV 4-4952
• BROOKLYN 7, N. Y. — 600 Sutter Avenue  Dl 5-8808
• AT H O L, Mase. — 61 Mt Pleasant Street_________ _ CH 9-6245
• BOSTON 18, Man. — 271 Shawmut Avenue  Ll 2-1767
• SOUTH BOSTON, Mase. — 359 West Broadway _.. Tel. 268-0068
• BUFALLO 6, N.Y. — 332 Fillmore Avenue________TL 6-2674
• CHICAGO 22, IIL — 2222 W. Chicago Avenue BR 8-6966
• CHICAGO 8, IIL — 3212 So. Halstead Street ______ WA 5-2737
• CLEVELAND 13, Ohio — 904 Literary Road______TO 1-1068
• DETROIT, Mich. — 7300 Michigan Avenue------  -------------
• GRANO RAPIDS, Mich. — 606 Bridge SU N.W.
• HAMTRANCK, Mich. -----------
• HARTFORD 14, Conn.
• IRVINGTON 11, N. J.
• YOUNGSTOWN 3, Ohio — 21 Fifth~ Avenue --------
• YONKERS, N. Y. — 235 Nepperhan Avė, _______
• LOS ANGELES 22, Calif. — 960 So. Atlantic Blvd.
• LAKEWOOD, N.J. — *
• NEWARK 3, N.J. — 
o NEW HAVEN, Conn.
• PATERSON 1, N. J. -
• PASSAIC, N. J. 21_______________
• PHILADELPHIA 23, Pa. — 525 W. Glrard Avė.
• PITTSBURGH 3, Pa- — 1015 E. Canon Street _
o SAN FRANCISC0, Calif. — 2076 Sutter Street_____ Fl 6-1571
• WATERBURY, Conn. — 6 John Stnet ------ “ ---------
• WORCESTER, Mace. 174 Milibury Street

VI 1-5355 
GL 8-2256 

11333 Jos. Campau -----------  TO 7-1575
200 Franklin Av., Tel. 2338030, 2460215

■ 762 Springfielo Avė.___ ES 2-4685
........ ........... . Rl 3-0440

GR 6-2681 
AN 1-2994

- 126 - 4th Street-------------------- FO 3-8569
■ 428 Springfield Avenue ---------- Bl 3-1797
— 509 Congrėss Avė.LO 2-1446

— 99 Main Street____________  MU 4-4619
176 Marke* Street  GR 2-6387

PO 6-5892 
HU Į-2750

PL 6-6766 
8W 82868

SIŲSKITE Į LIETUVĄ IR SSSR
DOVANŲ SIUNTINIUS

— gerą atraižą medžiagos paltui, kostiumui, suknelei! Pa
sirūpinkite medžiagos išsiuntimu TUOJAU!

Išpardavimas nepaprastai žemom URMO KAINOM 

atraižų vilnonės medžiagos - importuotos ir vietinės — 
3-jose krautuvėse

118-125-130 ORCHARD STREET
Cor. DELANCY, N.Y£.

IŠSKYRUS ŠEŠTADIENIUS, NUO 9 RYTO IKI 6:30 VAK.

Važiuoti BMT išlipant Esaex Street, keltis elevatorium j virių, 
arba IND traukiniu D-6 Avenue iki Delancey Street.

Atsineškite i| tkelbimų, kuria bus ypatingai įvertintas

VILNONĖS MEDŽIAGOS JŪSŲ ARTIMIESIEMS 
IMPORTUOTOS IR VIETINĖS

Vilnonės medžiagos kostiumams, paltams ir suknelėms. Taip pat 
šilkinės, maišytos, spalvotos, lovoms užtiesalai, vilnonės skaros ir 
šalikai — Geriausios rūšies pigiiausiomis kainomis. Specialus pa
tarnavimas paruošiant pakietus į Europą. Užeikite ir įsitikinsite!

SUPERIOR PIECE GOODS CORP.
200 Orchard St. Tel. AL 4-8319 New York 2, N. Y.

WEISS & KATZ, INC.
187 ORCHARD ST., N. Y. C. TeL GB 7-1130

DIDMENŲ IR MAŽMENŲ PREKYBA
DIDELIS PASIRINKIMAS AUDINIŲ

■ vyrų ir moterų eilutėm,,apsiaustam, suknelėm ir kt 

■ Mes padidinome savo patalpas, kad galėtume geriau

CRANE SAVENGS&LoanAssoeiation

3*108347 and Rockwell Street. Tel. LAfayetti
Nemokamai vieta automobiliams

41 /2 % INVESTMENT
ACCOUNTS

Mokame nuo 1962 metų vasario 1 dieno*
Pinigai įdėti prieš mėnesio 15 d. duoda dividendus už viss mėnesį. 

Dividendai mokami sausio ir liepos 31 d.
Praiome aplankyti nauja mūsų nam^.

VALANDOS: Pirmd, ir ketvirt. 9:00 ryto — 8:30 vakaro: Antrad. ir 
penktadienį 9:00 ryto — 5:00 vakaro; šeštadienais 
9:00 ryto 12:00 dienos. Trečiadieniais uždaryta.
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Bėgimas nuo vergijos ir mirties
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Darbas tikrovėj ir propagandoj
Darbo diena, gal būt, ir tei

singai švenčiama po vasaros 
atostogų. Prancūzų filosofas Er
nestas Heilo, gyvenęs XIX am- 

_ žiuje, yra pastebėjęs, kad žmo
gų nuvargina ne tiktai darbas, 
bet ir poilsis. Italų priežodis 
“dolce far mente” (saldi tingi
nystė) tinka tiktai jų gamtos 
karščio metui, kai jėgas išse
mia šiluma. Visiškas nedarbas 
dar labiau žmogų išsemia ir su
žlugdo. Žmogaus prigimtis yra 
skirta judėti, keičiant darbą 
ir. poilsį. Bet vienas ir antras 
nuvargina, kai yra nesaikus.

ti 8 valandų darbo dienos. Pri
imta ir rezoliucija, kad gegužės 
1 būtų švenčiama, kaip darbi
ninkų reikalavimų ir laimėji
mų diena. Tokį amerikiečių pa
siūlymą priėmė Europoje ant
rasis socialistų internacionalas. 
Bolševikų tada dar nebuvo nė 
kvapo. Jų vardas iškilo tiktai 
po keturiolikos metų (1903).

Demonstracijos ir propagan
da nustojo savo reikšmės, kai 
Amerikoje darbo sąlygos page
rėjo. Atsirado ne tiktai darbi-

Jau beveik 20 metų, kai vi
sais keliais ir keleliais, vejami 
vergijos ir mirties baimės, bė- 
gome nuo bolševikų siaubo. Bė- 
gome j nežinią su didžiuliu klau
simu, “kur aš nukeliausiu, nak
vynėlę gausiu.” Karas tebesiau- 
tė. Niekas nežinojo, kas ištiks 
kurią dieną ar valandą. Daug 
sielvarto ir aimanų nuaidėjo 
svetimais kalnais, daug ašarų 
įmirko į svetimą žemę, daug iš
sibarstė po pasaulio pašalius.

Bėglių skausmas, rūpesčiai ir 
dalia svetimoje žemėje papras
tais žodžiais neišsakomi. Reikė
jo talentingo, išsimokslinusio ir 
tą pačią dalią išgyvenusio vy
ro, kad įstengtų nušviesti bėg
lių problemą išsamiai ir giliai. 
Tai savo studija atliko dr. Klau
dijus Girtautas, psichologijos ir 
fiilosofijos profesorius. Dalias. 
Pennsylvania. Autorius yra gi
męs 1915 Sodalės k., Kvėdarnos 
v., Tauragės aps. Jis tikrai ver
tas bėglių padėkos ir pagarbos, 
nes “tėra vos keletas veikalų, 
kurie taip meistriškai pateiktų 
pabėgėlio vidaus gyvenimo pa
veikslą ir pavaizduotų pasikeiti

Dr. K. C. Griauto uRefu<jce ”

mus, kuriuos jo benamė egzis- džia tremtinių problema, 
tencija sukelia jo dvasioje, gal- sime daugiau supratimo ir verž

laus noro jiems padėti; beto, 
išmokys mus žvelgti kitokiomis 
akimis j savo vargus bei rū
pesčius“.

Knyga ir skaitytojai 
Toji traukli knyga vadinasi

įgy

vosenoje ir visoje asmenybėje“, 
įžangoje pabrėžia Harvardo uni
versiteto prof. P. A. Sorokinas.

"Daug tomų buvo parašyta 
apie bėglius po^ntrojo pasau
linio karo, bet knyga, kurios 
autorius būtų pats pabėgėlis, "The Refugee“ (Tremtinis). Ori 
yra retenybė, ši knyga yra vie- ginaliai buvo rašyta vokiškai 
na gerųjų ir aš ją rekomenduo- (Portraet dės Hermatlosen) ir 
ju kiekvienam skaitytojui. Pa- išleista Vokietijoje 1950. Pir- 
grindinis jos nuopelnas yra tas, masis angliškas vertimas pasi- 
kad autorius nuostabiai atvaiz
davo tremtinio psichologiją'*— 
taip pat Įžangoje atsiliepia kun. 
dr. D. G. H. Pire, Nobelio tai
kos premijos 1958 laureatas ir 
vienas pasaulinių pabėgėlių pro
blemos specialistų.

Vokiečių Įžymusis mokslinin
kas, filosofas ir teologas, prof. 
R. Guardini, perskaitęs tą kny
gą, pareiškė, kad . ji “sukelia 
mumyse sunkaus jausmo, kad 
tai, kas atsitiko tiems žmo
nėms vakar, gali atsitikti rytoj 
mums". Domėdamiesi ta skau-

Kita biologė moteris, Ameri
kos žydaitė, ėmėsi šią knygą 
stropiai skaityti dėlto, kad ji 
pradedama vaizdžia 1 ‘Amžino 
žydo” istorija.

Autorius, nutvėręs skaityto
ją su ta vaizdžia legenda, nepa
leidžia ir toliau, pasakodamas 
kitų benamių išgyvenimus ir li
kimą. Jis ir rašo:

“Dėl kelių stiprių tironų mi
lijonai turi palikti savus kraš
tus. Tie milijonai moderniųjų 
bėglių klajoja pasaulyje, mels
damiesi ir keikdami, maldau
dami ir piktžodžiaudami. Tai 
despotų užgaidų ir žmogaus 
abejingumo bejėgės aukos. Tai 
bėgimas iš namų nuo mirties.

Išrautieji ir persodintieji

Svetimoje šalyje dažnas pir
mą kartą patiria, kad “gyveni
mas yra žiauri kova”. Čia suži-

rodė Bostone 1957 su prof. A. 
Sorakino įžanginiu žodžiu. Ant
rasis šiemet išleistas New Yor- 
ke su įvadiniu kun. D. Pire žo
džiu ir prof. R. Guardini atsi
liepimu. Kaip atsiliepia skaity
tojai?

Biologijos mokslų daktaras
D. Chisholmas, dirbąs Pfizerio n0> yra neturtingesnis už 

savo tėvynės elgetą. Svetimas 
kraštas pasiūlo jam liekanas 
“trupinius nuo pono stalo”. Tai 
jį gelbsti nuo mirties dėl bado, 
šalčio ir dvasinio palūžimo. Ir 
tai ne visur: daug pabėgėliu mi-

PROF. DR. K. GIRTAUTAS

mokslinių tyrinėjimų labarato- 
rijose (Groton. Conn.), su dide
liu dėmesiu perskaitęs “Refu- 
gee”. pareiškė, kad tai tikrai 
puiki knyga, atskleidžianti šio
je srityje labai daug naujo.

Nesaikus prievartinis darbas 
yra amžių problema, iš kurios 
žmonėm nėra jau taip lengva 
išsivaduoti. Visada atsiranda 
norinčių “saldžios tinginystės” 
svetimu prakaitu. Kitados taip 
buvo darbdavių išnaudojami 
darbininkai, šiandien daug kur 
padėtis yra pasikeitusi. Darbi
ninkai yra ginami savo unijų 
ir valstybės įstatymų, išskyrus 
Sovietų Rusiją ir jos pavergtus 
kraštus. Nors tai vadinami “dar
bo liaudies” kraštai, bet viskas 
daroma ‘ ‘tobulai... atbulai” 
anot lietuvių rašytojo Antano 
Gustaičio humoro. Net ir pasi
savintos iš kitur idėjos atbulai 
apverčiamos.

Amerika yra “Gegužės pirmo
sios” išradėja, bet dabar tos 
dienos nešvenčia, nes ji pa
versta gryna propaganda, kuri 
jau neturi nieko bendro su 
darbininkų gerove. Dar prieš 
77 metus New Yorke buvo su
organizuota masinė darbiiiinkų 
eisena gegužės 1. Dalyvavo 
apie 30.000. Mitingo ir eisenos 
rengėja buvo Amerikos Darbo 
Federacija. Demonstracijos pa
grindinis tikslas buvo reikalau-*

ninku unijos, bet ir valstybės 
globa bei įstatymai, kur i e 
tvarko darbo reikalus. Yra vi
siška laisvė ir lygybė tartis su 
darbdaviais ir streikuoti. Uždar
bis yra pakilęs trigubai, darbo 
laikas sutrumpėjęs, Įvestas ne
darbo draudimas.

Visais tais laimėjimais besi
džiaugiant, pasidarė kitokia ar- 
bo šventės reikšmė. Nuo propa
gandinės “Gegužės pirmosios” 
nusigręžta į ‘ ‘Darbo dieną’ ’, 
švenčiamą rugsėjo pirmąjį pir
madienį. Tai darbo atvangos, 
poilsio ir pasitenkinimo diena. 
Nėra reikalo ir niekas nevaro 
1 gatves ir aikštes vargti, gar
binti “liaudies išvaduotojus” ir 
šūkauti: “Mes esame laisvi, o 
jūs —k apitalizmo vergai’”. 
Taip daroma Sovietijoje: “tobu
lai... atbulai”.

Atbulas reikalas visada pasi
daro iš melo. Sakoma ne tai, 
kas yra, bet kuo norima pasi
girti: tuščiai ir atvirkščiai. Už
tat lietuvių patarlė pasišaipo: 
“Pagyrų puodas netaukuotas”. 
Sovietų Rusijoje dėl to taip 
rėkliai giriamasi darbininkų ge
rove. kad jos nėra. Jei būtų ki
taip. nesitvertų nuo pasaulio 
geležine tvora. MOTINA DP stovykloje Vokietijoje p;rmais;ais poKai ;o rv.e^ai Nuotr. V. Augustino.

rė badu, nuo šalčio ir iš nusi
vylimo.

Vaizdingai pervedęs tremti
nius pro stovyklų skurdą, au
torius kurdina juos svetimuose 
kraštuose. Aptaria ir asimiliaci
ją ir Įvairias “persodintų žmo
nių” grupes, psichologinius cha 
rakterius, jų moralę, patirtį, 
viltis geresnio pasaulio ir k. 
Panagrinėti, kiek taiklios ir pa
remtos tos charakteristikos, te
galėtų koks diplomuotas specia
listas. Maždaug tuos pačius bėg
lių ir tremtinių bruožus auto
rius dar nagrinėja kitoje savo 
knygoje “Skausmo pergalė” (Iš
leista 1952 Worcester, Mass., 
185 p.).

šviesa ir dėmės
Lyginant su autoriaus para

šyta “The American College 
Giri” (pernai ją pristačiau Dar
bininko skaitytojam), “The Re
fugee” yra ne vien idealisti
niais dažais pieštas paveikslas. 
Amerikos kolegijos mergaitė 
pavaizduota tik iš geros pusės. 
“The Refugee” nelaimingi žmo
nės vietomis užgriebti tamses
niais dažais, kartais ir per daug 
jau ryškiai. Gana retai pasitai
kę tremtinių gyvenime menki 
šešėliai neturėjo būti panaudo
ti pagrindiniams paveikslo 
bruožams. Tokio tremtinio,

koks apibūdinamas 63 pusi., 
pažinęs jų tūkstančius, nesuti
kau. Teoretiškai galimas, bet 
praktiškai, vargu ar ir autorius 
bus tokį asmenį sutikęs.

Ši studija turėtų būti kiek
vieno pabėgėlio knygų lentyno
je. Perskaitęs abi laidas, nesu 
tikras, kad ir vėl neskaitysiu. 
Turėtumėm pasirūpinti, kad ir 
mūsų pažįstami amerikiečiai iš 
jos pažintų mūsų gyvenimo 
“Odisėją” ir “Golgotą”.

Sibiro Golgota
Būtų gera, kad autorius 

imtųsi panašios studijos apie 
tremtinį Sibiro vergijoje. Yra 
Sibiro maldaknygė, yra gyvų 
tremtinių, yra tūkstančiai laiš
kų, yra ir paskirų aprašymų, 
reikia tik panašios į “The Re
fugee” studijos.
THE REFUGEE, K. K. Girtau

tas. The Citadel Press, New 
York, 1963 m., 160 p. Kietais 
viršeliais ir aplanku. Antras pa
taisytas leidimas.

Jurg. Ežerietis

Protekcija nebuvo paremta 
tiktai prekių mainais ar kokiu 
pelnu. Daug svarbesnė jam bu
vo karinė parama. Maskvos 
bandymas gauti ginklų pro Li
voniją, buvo nesėkmingas. Li
vonijos vokiečiai ir lietuviai 
protestavo ir kliudė. Dar 1547 
Luebecko uoste buvo sulaikyti 
24 specialistai — “artilerijos in
žinieriai” ir amatininkai, nu
samdyti Rusijoje statydinti pi
lis ir įrengti ginklų dirbtuves. 
Dabar Jonas Žiaurusis tikėjosi 
gauti tų specialistų tiesiai iš 
Anglijos ir tokiu keliu, kurio 
negalėjo užstoti nei Livonija 
nei Lietuva.

S. SUŽIEDĖLIS

dymo sekė dar keturios Henri
ko VIII “žmonos”.

Jono Dee spėjimas, kad Mari
jos sostas neilgai bus minkštas,

IVANO
PIRŠLYBOS

RUSIJA IR ANGLIJA 
XVI AMŽIUJE

karalienę Mariją baisiai įrūsti-
(5)

KARALIENE MARIJA, sėdu-
si 1553 metais į sostą, paprašė

no. Pranašautoją apšaukė nela
bu raganium ir pavedė teisti

Ir anglai buvo patenkinti,

Joną Dee atverti jos “likimo 
knygą”. Pasikliaudamas “amži
nąja žvaigždžių kalba”, Jonas 
Dee išdrįso pasakyti “visą tei
sybę”: soste netrukus sėdėsian
ti jos sesuo Elzbieta... Po 
penkerių metų tasai pranašavi
mas išsipildė, nors Elzbieta ir 
nebuvo tikroji Marijos sesuo. 
Kraujas buvo vieno tėvo, bet 
skirtingų motinų. Marija buvo 
duktė pirmos ir tikrosios Hen
riko VIII žmonos Kotrynos Ara- 
gonietės, ispanės, kurią Henri
kas VIII metė ir atskilo nuo 
Katalikų Bažnyčios. Elzbieta bu
vo dukra antros jo žmonos, ka
raliaus dvaro merginos Onos 
Boieyn, anglės. Po Onos nužu-

dvasiniam teismui. Teismas ne-
rado tokios didelės kaltės ar 
erezijos, kad drauge su “tikėji
mo užkrėta” būtų reikėję nu- 
ręsti galvą. Jonas Dee ir toliau 
laisvai sukiojo savo galvą ant 
kaklo, o akis kreipė į žvaigždes, 
kur amžinai nukeliavo jo bend
radarbis Richardas Chancello- 
ras, nebegrįžęs iš antros eks
pedicijos į Rusiją (1556).

ANTROJI EKSPEDICIJA, taip 
pat vadovaujama Chancelloro, 
iš Anglijos išplaukė 1555 gegu
žės mėnffiį dviem laivais: Ed- 

* vard Bonaventūre ir Philip and 
Mary. Pakeliui buvo vėl susto
ję Vardo uoste, Skandinavijos

šiauriniame smaigalyje, ir čia 
įsteigė prekybos agentūrą. Pa
siekus Dvinos žiotis, laivai su 
rusiškom prekėm tą pačią va
sarą grįžo, o delegacija išvyko 
Maskvon, kurią pasiekė 1555 
spalio 4. Ir ši kartą caras Jo
nas privertė laukti dešimtį die
nų. Priėmęs kratė rankas ir 
džiaugėsi, kad vėl atvyko. Pietų 
metu pats dalino taures gėri
mo. Caro dėmesį ypač traukė 
anglo Killingwortho vešli barz
da — penkių pėdų ir dviejų 
inčių ilgumo.

George Killingworth atsto
vavo anglų pirklių bendrovei. 
Bendrovė buvo inkorporuota 
Londone 1555 vasario 26 “Mer- 
chants Adventurers of Eng
ianti” vardu, bet paprastai buvo 
vadinama “Muscovy Company” 
t.y. Maskvos bendrove. Jos ats
tovai atsivežė karalienės Mari
jos laišką ir bendrovės pareng
tą prekybos sutarties projektą.

Nežinia, kiek Jonas žiaurusis 
tuo projektu pasirėmė, kadan
gi nėra likę jos rašto origina
lo, bet yra aišku, kad anglų 
pirkliam buvo duotos labai pla
čios privilegijos. Galėjo be mui
tų laisvai prekiauti visoje Ru
sijoje, steigti savo prekių san
dėlius, tvarkytis pagal savo pa
pročius ir teismus, ieškoti atly
ginimo nuostolių, jei Rusijo
je dingtų prekės ar būtų pada- 

1 ryta žalos laivam. Maskvoje sa- 
1 vo būstinei gavo namus prie
šais prekyvietę ir šv. Maksimo

cerkvę. Vologdoje ir Dvinos 
žiotyse galėjo kurti savo pre
kių bazes.

Vienu laiku bazė buvo įsteig
ta Dvinos žiotyse — saloje 
priešais šv. Mykolo Arkangelo 
vienuolyną, dabartini Arkan- 
gelską, kuris iš tos bazės išau
go. Ligi 1584 metų toji bazė ir 
uostas buvo vadinami Nau
jais Cholmogorais. Senieji Chol- 
mogorai, apie 70 mylių nuo 
Archangelsko. Dvinos kairiaja
me krante, buvo žinomi dar X 
amžiuje. Spėjama, kad čia bū

ta suomių sodybos. Senuose 
Cholmogoruose anglai turėjo 
pagrindinę savo bazę. Kai Chol- 
mogorų bazė praminta Archan
gelsku (1584), joje pastatyta 
tvirtovė. Ją statė tūkstančiai 
atitremtų ir čia žuvusių totorių. 
Po 1863 metų sukilimo į Arch
angelską buvo atitremta lietu
vių ir lenkų.

Žiema ten būna ilga ir žiau
ri. apylinkės nykios. Vasarą die
nos būna ilgos ir miglotos. Il
giausia diena — apie 22 valan
dos, trumpiausia — 3. Navi

gacijos laikas trumpas: nuo ge
gužės iki rugsėjo. Vis dėlto 
anglų prekyba pro Archangels
ką 1691-1700 siekė 112,210 sva
rų vertės, rusų — apie 500, 
000 rublių. Aniem laikam tos 
sumos buvo stambios. Svarbiau
sia gi buvo tai, kad Maskva tu
rėjo laisvą kelią į Vakarus. li
gi įsteigiant Petrapilio uostą 
(1703), Archangelskas buvo vie
nintelis Rusijos uostas šiau
rėje.

Caras Jonas Žiaurusis ne vel
tui protegavo anglų pirklius.

kad užsimezgė tiesioginiai ry
šiai su Rusija. Bet pirmykščio 
savo tikslo nepasiekė: nepri
plaukė Kinijos. Du laivai, ku
riuos tikėjosi nuvykus į Kiniją, 
buvo rasti Kolos pusiasalyje 
sveiki, bet įgula išmirusi. Juos 
reikėjo pargabenti, namo, o taip 
pat parsivežti ir Rusijos prekių 
ir Chancelloro delegaciją. Tam 
tikslui 1556 gegužės mėn. Lon
dono uoste pakėlė inkarus ir 
ištiesė būręs trys laivai: Ed- 
ward Bonaventūre, Philip and 
Mary ir Serchtrift. Tas trečias 
laivas (ieškomasis) buvo skirtas 
naujai kelionei į Kiniją. Juo 
keliavo naujų Žemių ieškotojas 
Stephen Borough, bet jis atsi
dūrė į Naujosios žemės salą 
ir prieš žiemą atplaukė į Dvi
nos žiotis. Viltis pasiekti Kini
ją, plaukiant šiaurėje aplink 
Aziją, buvo palaidota.

Naujoji Žemė yra dvilypė sa
la — Uralo kalnyno galas, pra- 
sikišęs iš vandenyno. Didžioji 
salos dalis apklota ledu, siau
čia smarkūs vėjai, klimatas šal
tas ir žiaurus. Vis dėlto Naugar- 
do medžiotojai dar XIamžiuje 
ledu pasiekdavo Naująją žemę, 
kur jie gaudydavo baltuosius 
lokius, vilkus ir lapes. Olandų 
tyrinėtojas W. Barents žiemo
jo 1594-95 metais. Jo vardu 
yra pavadinta arktinė jūra, ku
ri iš vakarų plauja Naująją že
mę ir jungiasi su Baltąją jūra 
prie Dvinos žiočių.

(Būt daugiau)



<• "Musę mokslą*, musę darbas 
Tau, tėvyne, mylima,

Laimins Dievas mūs rytoję 
Ir laisva bus Lietuva"...

menu.

JAUNUČIAI žygyje.

Nuaidėjo kalnais ir miškelia
Jaunučių ateitininkų stovykloje Elmhurste, Pa.

Kun. Dion. Imbro 50 m. mirties sukaktis
Yra asmenybių, kurios neiš

kyla toliau parapijos ribų, bet 
savo dorybėmis ir privalumais 
neretai lenkia tolimo garso as
menybes.

Anais laikais, kai 
tas lietuviškas žodis 
uždraustas, lietuvis 
buvo spaudžiamas 
tamsos. Nepasisekęs
metų revoliucinis bruzdėjimas, 
sekė kazokų siautėjimas, trė
mimai ir k. Tuo metu, 1902 me
tais, Tirkšlių parapijos klebo-

spausdin- 
dar buvo 
valstietis 

vargo ir 
1903-1905

sakydamas, kad atvažiuos savo 
arkliais, tik primindavo, kad 
palauktų kryžkelėje. Gi savo 
vežikui pasakydavo: eik, tu, 
Juozai į svirną, įpilk į maiša ru
gių, miežių, įsemk miltų-važiuo- 
sim pas ligonį.

Apie vidurį žiemos prikultų 
javų aruodai iš klebono svirno 
ištuštėdavo. Kreipdavosi į geros 
širdies parapiečius, prašydamas 
juos papildyti. Ir to užtekdavo.

Suprato ir darbininką žmo
gų. Prasidėjus darbams laukuo-

Nuskambėjo Elmhursto kal
nais ir miškeliais jaunučių atei
tininkų stovyklos himno gar
sai. Po vienuolyno kiemą, aikš
tes ir sodus pasileido energijos 
kupini, laisvę pajutę jaunučiai, 
susirinkę į pirmąją šiame rajo
ne savo stovyklą.

Stovykla pradėta rugpiūčio 
3 pamaldomis vienuolyno kop
lyčioje, kurias atlaikė ir pritai
kytą pamokslą pasakė stovyklos 
dvasios vadas kun. B. S. Danis.

Prieš pakeliant vėliavą, Phi- 
ladeiphijos sendraugių skyriaus 
(rengėjų) vardu sveikinimo žo
dį pasakė A. Juozapavičius, o 
atidarymo kalbas MAS įgalioti
nis A. Vainius ir stovyklos va
dovas V. Radzivanas.

Kai išsiskleidė vėliavos vie
nuolyno kieme tarp šimtame
čių medžių, šv. Marijos vilos di
delė sodyba, miškai ir ežerėlis 
padvelkė jaunatviška dvasia, pa
sigirdo jaunučių krykštavimas, 
juokas ir dainos.

Stovyklai su dideliu pasišven
timu vadovavo Vytautas Radzi- 
vonas iš New Yorko. Jaunučių 
simpatijos ir prisirišimas prie 
jo buvo visą stovyklos laiką. 
Jam padėjo Algis Balsys irgi 
iš New Yorko.

Priešpietinis laikas buvo 
skirtas tvarkymuisi ir užsiėmi
mams, kurių metu jaunučiai iš
klausė visą eilę jiems paruoštų 
paskaitų ir atliko prelegentų 
jiems skirtus uždavinius. Pas
kaitas skaitė dr. V. Maciūnas, 
L. Dambriūnas, V. Volertas ir 
V. Radzivanas. Nagrinėti klau
simai: kodėl reikia kalbėti lie
tuviškai, kaip galime padėti

Lietuvai, ateitininkų principai, 
kaip sudominti veiklą ir k. Jau
nučiai gyvai dalyvavo užsiėmi
muose ir gražiai paruošė savo 
atsakymus. Atrodo, kai kurie 
sumanymai bus realizuoti ir 
praktinėj veikloj.

Jaunučius labai sudomino ir 
skulptorius P. Vaškys, atvežęs į 
stovyklą molio ir su jais pra
leidęs pusdienį instruktuoda
mas ir kartu lipindamas gra
žius dalykėlius ir figūras, kurių 
didelę dalį jaunučiai parsivežė 
ir į namus prisiminimui

Popietinis laikas buvo skir
tas ekskursijoms, sportui, žai
dimams, maudymuisi, laužams 
ir meninei programai.

Kai jaunučiai atrodė perdaug 
energingi, vadovai suruošė jiem 
3 mylių žygį; kai jie buvo pa
vargę — mašinomis buvo ve
žami į kalnų viršūnes pasigė
rėti Pocono kalnais ir ežerais 
ar pasinardyti Arielo ežere, ar 
didžiojo Wallenpaupack vande
nyse ar paplaukioti laiveliais. 
Stovykloje krepšinis, tinklinis, 
futbolas, žaidimai ir lenktynės

SESUO KONCEPTA

į vakarą nuramindavo ir nar 
siausius vyrus.

O kur laužai su 
damomis, juokais, pokštais
dešrelių kepimu! Juk čia 
pranašavo ateitį, gydytojai ope
ravo ligonius, lietuvis apgaudi
nėjo čigoną;, nustatyta, kodėl 
juoda višta mandresnė už bal
tą, rauta ropė, gėrėtari Tarza
no mandrybėmis, skambėjo so
lo ir bendros dainos ir akordeo
nas.

Pasirodė du numeriai stovyk
los laikraštėlio “Kalnų Aidas”, 
kurį jaunučiams leisti padėjo 
O. Balčiūnienė-Audronė. Su
rinkta medžiaga ir trečiam nu
meriui, kuris atspaustas jau 
New Yorke.

Jei kas įsivarė rakštį į kul
ną, tam geroji balta seselė 
Baptistą išgelbėjo koją, kad 
“nereiktų nuplauti” ir pagydė 
vyrą, kad sekančią dieną galė
tų vėl dalyvauti žygyje.

Suruoštas ir talentų vakaras 
vienuolyno svetainėje, kurio 
programos paklausyti susirinko 
seselės ir seselių globojamų lie
tuvių senukų būrelis. Jaunučiai 
ir čia labai gražiai pasirodė, pa
skambindami pianinu, pagroda
mi akordeonu, deklamuodami, 
dainuodami ir gražiai įpindami 
juokų, stovyklinei nuotaikai pri
taikytų.

Vyrų būrys maitinosi ma
myčių rūpestingai gamintu ska
niu ir įvairiu maistu.

Taip, anot stovyklos vadovo, 
dienos buvo labai įvairios ir il
gos, bet savaitė nepaprastai 
trumpa. Jau ir rugpjūčio 10. Ne 
gelbėjo nei stovyklautojų peti
cija pratęsti stovyklą dar bent 

$ vienai savaitei.

RADIJO PROGRAMOS

BROCKTON, MASS.
Vedėjas P. VIŠČINIS 

173 Arthur St., Brockton 18. Mass.
Tel. JU 6-7209

AM bang. 1190 kil.—FM bang. 105.7
meg. iš WKOX, Framingham. Mass. 

Sekmadieniais 8 - 9 vai. ryte

DETROIT, MICH.
Vedėjas RALPH J. VALATKA 

WJLB, 1400 banga 
15756 Lesure, Detroit 27, Mich. 

BRoadway 3-2224
Šeštadieniais 4:30 - 5:30 popiet

BOSTON, MASS.
Vedėjas 

JONAS J. ROMANAS. Sr.
WHIL ■ 1430 kil. Medford, Mass.
Sekmadieniais nuo 11 Iki 12 vid.

BOSTON. MASS.
Vedėjas 

STEP. MINKUS
WLYN —1360 kilocycles

Sekmadieniai* nuo 1-1:30 vai. p.p.

HARTFORD, CONN.
Ved. ALG. DRAGŪNAVICIUS 

WPOP, 1410 klc.
273 Vietoria Rd.. Hartford 14. Conn. 

Tel. CH 9-4302 
Sekmadienį — 11 -12 vai. dienąSESUO BAPTISTĄ, teikusi pir

mą pagalbą.

Atsisveikinimo aktas
Po trumpos meninės progra

mos svetainėje vadovas išdali-

no stovyklautojams atsižymėji- 
mo kaspinus ir su jais atsisvei
kino. Labai jautrų ir gra
žų atsisveikinimo žodį pasakė 
seselių vyresnioji seselė Kon- 
cepta.

Aktą baigė A. Juozapavičius, 
pasidžiaugdamas gražiu stovyk
los pasisekimu ir padėkojęs se
selėms ui labai nuoširdų ir gra
žų priėmimą, vadovams, rėmė
jams, talkininkams ir tėvams. 
Sudainuota ilgiausių metų sese
lėms. Įteikta rožių puokštė ir 
dovanėlė seselei Konceptai ir 
dovanėlės stovyklos vadovams. 
Po to trumpai pasimelsta kop
lyčioje, prie vėliavos sugiedota 
“Marija, Marija” už kritusius 
partizanus tėvynėje ir su Lie
tuvos himnu nuleista vėliava.

Kai pasileido mašinos namų 
link, daug kur matei pro užpa
kalinį langą ilgesio žvilgsnį at
gal... '

Stovykla buvo filmuota ir bū
dingesni jos vaizdai liko užfik
suoti ilgesniam prisiminimui

Elm.

PHILADELPHIA, PA. 
WTEL, 860 banga 

Ved. ADOLFAS GAIGALAS 
335 Titan St., Philadelphia 47, Pa. 

HOward 7-4176 
Šeštadieniai* nuo 3:30- 4:00 v. p.p:

WATERBURY, CONN. 
WWCO — banga 1240-1000 klc.

Ved. ANT. PALIULIS 
321 Robinwood Road 

pran. Edv. M e 1 n i n k a s 
Sekmad. — nuo 12:30 - 2 vai. p.p.

CHICAGO, ILL.
SOPHIE BARČUS — Šeimos radijo 
programos. Radijo stotis WOPA — 
Oak Park, III. AM 1490 klc.; FM 
102.7 megac. kasdien 10-11 vai. r.; 
šešt-sekm. 8:30-9:30 vai. r.; Lietu
viškos vakaruškos pirm. 7-8 vai. v.

McKEESPORT, PA.
WEDO, 810 banga 

Vedėjas
Kun. ALF. SUŠINSKAS 

706 Talbot Avenue, Bradock, Pa. 
Sekmadieniais nuo 1:30 vai. p.p.

džiai gyvendama, dainų merge
lė dažnai nesutinka už turtuolio 
tekėti, nes, anot dainos,

f Turtuolis bernelis šalia sto
vėjo.

Man jojo veidelis pykčiu že-
nu buvo paskirtas kun. Diony
zas Imbras. Šalia bažnyčios pa
reigų, kurias kaip kunigas su 
paskaukojimu atliko, kiek galė
damas stengėsi ir vargstančiam
padėti.

Vieton seno vargonininko 
pakvietė jauną gabų Vlada Ka- 
vecką, muziko Konrado tėvą. 
Naujas vargonininkas pradėjo 
organizuoti giesmininkus, įve
dė bažnyčioje mišių bei mišpa
rų gregorianišką giedojimą. Pa
maldos bažnyčioje pasidarė gy
vesnės. parapiečius daugiau į 
bažnyčią traukė.

Bažnyčios pamaldų trauklu- 
mu daugiausia rūpinosi vikaras, 
klebono jaunesnis brolis, kun. 
Jonas. Pastarasis buvo daug 
griežtesnis ir kietas principuo
se. Jo padedamas, steigė blai
vybės draugijas ir kitas bažny
tines organizacijas.

Suvargusiem parapiečiams, 
kiek galėdamas, padėdavo. Jei 
atvažiuodavo suvargęs žmogus 
vežti kunigą pas ligonį, pasitei
raudavo apie šeimą, jo medžia
ginę būklę ir paleisdavo namo,

se, į klebono laukus sugūžėda
vo darbininkų iš parapijos ir 
bematant būdavo rugiai nu
plauti, vasarojus suimtas, vis
kas iškulta. Bet ir darbininkai 
kartais mokėdavo šio to išpeš
ti iš klebono. Nors klebonas 
buvo blaivininkas, bet kai dar
bininkai imdavo skųstis, kad 
nuo sunkaus darbo “vidurius 
suka”, supralriavo darbininkų 
minti ir, įbrukęs Juozui rublį 
sakydavo: “Parnešk, tik saugo
kis, kad jaunasis kunigėlis ne
sužinotų”. šis mažiau suprato 
valstietį, nes jo darbas ribojosi 
daugiau bažnyčios reikalais.

Advento ar gavėnios metu, 
kai žmonės iš tolimų parapijos 
pakraščių ateidavo nevalgę, kle
bonas kviesdavo į šeimyninę 
užkasti. Sakydavo, kad neitų 
ftamo nevalgę, nes gali nusilp- 
ti. “Tik atsineškit duonos. Mė
sos, kiek bus, tiek bus, o ko
pūstų visiems užteks”. Po pa
maldų, ypač senesni ir iš toliau, 
taip ir traukdavo į kleboniją.

Daugelio garbingų žmonių at 
minimas užsidengia laiko dul

kėmis, bet kun. Dionyzo Imbro 
vardas ir po 50 metų tebėra gy
vas naujose kartose.

Ant jo kapo- paminklo yra 
toks įrašas: A. A. kun. Dioni
zas Imbras, Tirkšlię klebonas 
nuo 1902 m. ligi 1913 m. My
lėjo savo parapijomis žemiškų 
turtų nuo jų sau nerinko; šel
pė suvargusius j vaišius užpra
šydavo ubagus; meldėsi už su
klydusius ir bučiavo žemę baž
nyčioj už juos prieš didžiąjį al
torių; patsai buvo blaivus ir sa
vo parapi jonus rašė į bažnytinę 
blaivybę. Gražino seną Tirkšlių 
bažnyčią. Pergyvenęs ant že
mės 56 metus, mirė 1913 m. 
kovos 11 dienoi". Paminklo į- 
rašas toks, koks gautas dabar 
iš Tirkšlių.

šios žinios apie kun. Diony
zą Imbrą daugiausia gautos iš 
Juozo Esmonto, gyv. 342 Car- 
ter St. Rochester, N. Y. Prieš 
atvykdamas į Ameriką, jis ke
letą metų tarnavo pas kleboną. 
Papildyta žiniomis Petro Milevi- 
čiaus, kuris kleboną iš arčiau 
pažino. V. V-kus

LAIMINGO GYVENIMO VIZIJA 
Lyrinėje lietuviy liaudies kūryboje (2) 

NIJOLĖ UŽUBALIENĖ

ECHO VALLEY lietuviška vasarviete
Atidaryta ištisus metus. Lietuviai savininkai Elena ir Julius GARMAI 
visus maloniai kviečia atvykti. Iš anksto kreiptis:
ECHO VALLEY. Echo Lake, Pa. — Telef.: AReacode: 717 - 424-1920.

DŽIAUGSMAS —POILSIS IR RAMVBt POCONO KALNUOSE
Kur vakar dienos malonumai — tampa rytdienos maloniai* prisiminimais...

Puikūs ir patogūs kambariai su televizija, radijo ir voniomis, arba atskiri nameliai. 
Modemus baras, didelis maudymosi baseinas ir ežerėlis, 20 akru miško, visokiausias 
sportas vasarą ir žiemą, Šokiai ir geras lietuviškas maistas.

Lietuvių liaudies lyrikoje lai
mingo gyvenimo vizija nėra to
kia ryški, kaip liaudies epe. 
Kadangi lietuvių dainos yra ne
paprastai švelnios ir lyriškos, 
todėl grubesnieji laimingo gyve
nimo matai, kaip pinigai ir jų 
įsigijimo priemonės, neranda • 
jose vietos. Laimės viziją dai
nose sukuria dvasinio išsipildy
mo troškimai, pvz. kukli ir sub
tili bernelio mergelės meilė, 
graudžios našlaičių svajonės 
apie šeimos šilumą ir globą. 
Laimė, materialinių gėrybių f or 
moję, liaudies dainose randa
ma labai poetiškose užuomino
se apie margus dvarelius, auk
so žiedelius, bėrus žirgelius ir 
t.t. Pvz.:

O ir prijojo
Pilnas dvaras svetelių.
O ir pristatė
Pilnas stainias žirgelių.

(Dr. J. Balio
“Liet. taut. skaitymai”)

Oi gražūs, gražūs 
Kupiškio laukeliai — 
Sidabriniai dobilėliai, 
Auksiniai žiedeliai.

(cituota iš atminties)
Keturios, keturios 
Brotivkę klėtys.
Visos keturios 
Rugėlię pilno*.

(Dr. J. Balio
"Liet. taut. skaitymai")

Liaudies lyrikoje laimės vizi
ja ir pasilieka tiktai vizija. Į 
laimę nesiveržiama, už ją ne
kovojamą. Laimės troškimas lie
tuvių dainose yra rezignuotas, 
subtilus, pasyvus. Dažnai ber- 
nelio-mergelės švelnią draugys
tę išardo priverstinės vedybos 
ar mirtis, tačiau likimui besi- 
mylintieji nesipriešina. Laimės 
praradimas išgyvenamas fata

liškai. Pvz.:

Skęsta brolelis, skęsta balan
dėlis, 

Tiktai kepurėlė viršum van
denėlio.

— Gelbėk, sesele, gelbėk, 
lelijėle,

Jei ne mane jauną, tai nors 
kepurėlę.

— Mielai gelbėčiau, mielai 
išvaduočiau,

Neturiu irklelio, nei šilkų 
tinklelio.

(Dr. J. Balio 
“Liet. taut. skait.”)

— Cit, beverki, mergele, 
Gausi kitą bernelį. f

— Gauti gausiu ir kitą,
Tik ne tokį, kaip tave.

(Ten pat)
Jau tas šaltinėlis
Žolele užžėlę,
Jau ta mano mergužėlė
Už kito išėjo...

(Cituota iš atminties)
Našlaičių dainose socialinės 

gerovės troškimas yra taip pat 
labai pasyvus. Našlaitis neko
voja už būvį. Jis tik skundžiasi 
savo dalia, bet ir tas skundas 
nėra demonstratyvus, nes nu
kreiptas į mirusią motiną, že
mę arba dangaus kūnus, kurių 
globos našlaitis pageidauja. 
Pvz.:

Oi žeme, žeme,
Siera žemele,

....Atėmei tėvą ir motinėlę.

Atėmei tėvą ir motinėlę,
Paimk ir mane
Vargo mergelę.

Gale lauko lazdynėlis, 
Anei vieno riešutėlio.
Koks lazdynas b* riešučio, 
Taip oš jauna b* tėvučio.
Yr ant dangaus, Mėnesėlis,
Tai ten mano tėvulėlis.

(Dr. J. Balio
“Liet. taut. skaitymai”)

Saulė močiutė kraitelį krovė, 
Mėnuo tėvelis dalelę skyrė, * 
Žvaigždės seselės vainiką

py
Sietynas brolelis lauku 

lydėjo.
(Cit. iš atminties)

Nors turtas yra daugelio pa
sakų laimės matas, mūsų liau
dies dainose galima pastebėti 
tam tikrą bodėjimąsi materia
linėmis gėrybėmis, o ypač tur
tingaisiais žmonėmis. Lietuvių 
dainose turtuolis vaizduojamas 
blogu, nepageidaujamu, tingi
niu, neteisingu. Ir labai skur-

rėjo.
Turtuolio bernelio laukai ne

arti,
Varguolio bernelio ir užakėti.

(Cit. iš atminties)

Oi tai neisiu,
Oi tai neisiu netekėsiu
Aš už tavęs.

Bajorėlio
Ba jorėlio baltos rankos
Juoda duona.

(Df. J. Balio
“Liet. taut. skaitymai”)

Tokios pažiūros į materiali
nę gerovę lietuvių dainose ro
do didelį mūsų protėvių dva
sios gilumą ir amžinųjų verty
bių pažinimą bei vertinimą.

aGO GROJIMO LIET. PLOKŠTELES 
(Long Play Hi-Fi Lithuanian Records)

Ar žinai tą žali, 13 liet, dainų Romos Mastienė* ......... . 3 5.00 <
A. šabaniausko dainų-šokių 2 albumai (X—35-00 ir XI—35.00 10.00 Į 
3 plokštelės su 40 įvairių polkų (1 pL su 12 polkų 34.00) .... 
Dainuojame su Rūta, Rūtos ansamblio 17 dainų (ster. 35.00). 
Dainos iž Lietuvos, L. Juodis su Rūtos choru (stereo 34-50) 
Mano Lietuvos prisiminimai, L. Juodis; 14 liet, dainų -------
Pavergto* tėvynės dainos ir šokiai, J. Stukas; 2 plokštelės 
Lietuviškos dainos ir šokiai, Monitor Co. 16 dainų ir šokių 
16 lietuviškų šokių, akord. Ch. Daubaro ------------------------- —
S. Barkus radijo vak. dainuoja, 10 dainų ir 10 kalėd. gięsm. 
Rožė* ir tylūs vakarai, V. Stankus, 11 šoklų muzikos .......... ..
Lietuviški maršai, Br. Jonušas, įgrota 12 liet. patriot maršų 
Liet dainų ir operų rinkiniai, J. Karveli*, 10 plokštelių po 
Alke Stephen* liet kompozitorių 3 kūriniai (stereo 36-00) 
Čiurlionio ansam. Mes padainuosim, 16 liet dainų (st. 37.50) 
Ar pameni... V. Stankus, 10 šokių muzika (stereo 37X0) 
Tautinių šokių rinkiny* (14 šoklų) -----------------------------------
žirginėliai, MontreaHo liet dramos vaikams pasaka ---------
LHhuanian, 2-speed record course -----------------------------------
Dainos Lietuvai, 12 dainų komp. Sal. Cerienės ..............
Milžino paunksmė (Montrealio liet dramos teatr.) 3 plokšt.

• Liet dainų, šokių, polkų, Žukausko-Vasiliausko juokai .......
Tėvynei aukojant—14 Dainavos ansamb. dainų (stereo 6.00)

A. Stephens, I* rūtų šalelės, 7 kalėd. giesmė* ir 10 liet, dainų
DARBININKO ADMINISTRACIJA

910 WiDoughby Avė. Brooklyn 21, N. Y. s
Persiuntimo išlaidoms prašom pridėti 5Op J
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Lietuvos Atsimini

Ramo Valanda
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LDS Seimas Marinapolyje
Sv. Juozapo Lietuvių R. K. 

Darbininkų S-gos seimas įvyko 
rugpjūčio 10, šeštadienį, Maria- 
napolyje, Thompson, Conn. Sei
mas pradėtas mišiomis, kurias 
aukojo LDS centro valdybos 
dvasios vadas prel. P. Virmaus- 
kis. Jis pasakė ir pamokslą.

Posėdžius pradedant, pirmi
ninkas V. J. Kudirka pakvietė 
dvasios vadą preL P. Virmaus- 
kį sukalbėti maldą. Buvo pa
gerbtas miręs LDS labdarybės 
komisijos pirmininkas kun. J. 
Vaitiekūnas. Kun. J. Damb
rauskas, MIC, sukalbėjo maldą.

Seimo pirmininku buvo V. 
Paulauskas, vicepirm. P. Armai 
tis, sekretorės — B. Kapochy 
ir Marijona Bakutis. Mandatų 
ir rezoliucijų komisija: kun. A 
Mažukna, MIC, B. Jakutis ir S.

Vincas J. Kudirka 
‘ LOS pirmininkas

2000 dol., pranciškonams Ken- 
nebunkport, Maine, — 2000 
dol., marijonams Thompson, 
Conn., 1000 doL, Putnamo se
selėms —,750 doL, Ateities 
laikraščiui — 400 dol., Mėlyno
sios Armijos reikalams — 250 
dol., seserims benediktinėms 
Bedford, N. H., 100 dol, Šilu
vos koplyčiai Washingtone — 
100 dol.

Išleido kun. dr. K Širvaičio 
knygą — “Žodis darbininkam”. 
Knygos išleidimas kainavo 900 
dol. Knyga dalinama nemoka
mai nariams, mokykloms, vie
nuolynams. Jos buvo pasiųsta 
į šv. Kazimiero kolegiją Romo
je.

LDS sušelpė daug našlaičių 
ir daug paaukojo labdarybės,

lietuviškiems ir kitiems katali
kų reikalams.

'LDS priklauso ĄLR Kat. Fe
deracijai.

Centro valdyba perrinkta ta 
pati, būtent: pirmininkas V. J. 
Kudirka, vicepirm. V. Paulaus
kas, sekretorius J. Glavickas, 
iždininkė Blanche Kapochy, iž
do globėjai B. Jakutis, T. Mitt- 
chel ir S. L šrupsas. Seimas pa 
geidavo, kad Kunigų Vienybė 
dvasios vadu paskirtų prel. P. 
Virmauskį.

Valdyba pareiškė nuoširdžią 
padėką tėvam marijonam, ypa
tingai kun. J. Dambrauskui ir 
kun. A. 'Mažuknai, už vaišes ir 
malonų priėmimą. Taip pat dė
koja visiems sveikinusiems ir 
dalyvavusiems. Seimas baigtas 
malda.

Po posėdžio marijonai pa
kvietė vakarienės. Seimas pra-

ST. LUSYS

STASIUI LUŠIUI M METU
STASYS DZIKAS

Yra įprasta tikėti, kad visuo
meninį darbą gali dirbti kiek
vienas. Iš tikrųjų šiam darbui 
reikia pasiruošusių, išradingų, 
sugebančių ir taurių asmeny
bių. Priešingu atveju visuome
ninis darbas nukrypsta į klyst
kelius, išsigimsta ir sumenkė-

pat tarė

Į IŠ VISUR Į
—Šokančią savaitę Darbinin- 

kis išeis trečiadienį, rugsėjo 4. 
Pirmadienį, rugsėjo 2, Darbo 
dienos šventėje spaustuvė ir re
dakcija sū administracija ne
veiks.

— Darbininko prenumerata 
nuo rugsėjo pakelta iki 7 dol. 
metam. Brooklyne ir užsienyje 
iki šiol buvo 6.50 dol., kitur 
6 dol. Dabar to skirtumo neda
roma. Naujiem skaitytojam tai
koma ta pati nuolaidą — 5 dol. 
pirmiem metam.

— Motery Sąjungos seimas, 
posėdžiavęs rugsėjo 30 Putnu
me, Conn., seserų vienuolyne, 
išsirinko naują sąjungos valdy
bą, kurią sudaro: pirmininkė— 
Elzbieta Paurazienė, vicepirmi
ninkė — Marijona' Srupšienė, 
II vicepirmininkė — Marcelė 
Waitekūnienė (Watkins), sek
retorė — Viktorija Leonienė 
(Leone), iždininkė — Natalija 
Šatūnienė. Apskričių direkto
rės: Connecticut —. Marcelė Gi- 
giminienė, Illinois — Ona Ivins- 
kaitė, Massachusetts, Maine, ir 
New Hampshire — Kunegunda 
Keblinskienė, New York ir 
New Jersey — Adelė Krutulie- 
nė, Ohio — Julia Salasevičie- 
nė, Pennsylvania— Julija Ta- 
manauskienė, Michigan — pa
skirs Centro Valdyba.

— New Jersey Lietuviu Ta
ryba paskyrė 100 dol. auką Re
zoliucijom Remti Komiteto pla
nams ir žygiams realizuoti. New 
Jersey Lietuvių Tarybos vado
vybę sudaro: pirm. inž. V. Mo
linis; vicepirmininkai — I. Di
lienė, E. Trečiokienė ir A. S. 
Trečiokas; sekr. W. J. Dilis; 
fin. sekr. P. Puronas ir kasin. 
J. Kralikauskas.

— Prel. M. Krupavičius, Ci
cero, III., siųsdamas savo pini
ginę auką Rezoliucijoms Remti 
Komitetui, rašo: “ . . Bet juo di
desnis pavojus, juo daugiau tu
rime šaukti ir veikti stipriai su
sibūrę Į glaudų vienybės ratą, 
kad neparodytumem savo tyla 
sutikimo su kupčiavimu kitų 
laisve. Yra ‘naujienų’ ir ‘senie
nų’, kurie kaišios pagalius Į Jū
sų ratus ... Tepadeda Jums 
Dievas ...”

— Į saleziečių gimnaziją Ita
lijoje berniukai iš Vokietijos iš
važiuoja rugsėjo 20. Kelionės 
reikalus tvarko kun. V. Šarka.

— Vokietijoje jaunimo sto
vykla įvyko liepos 18-rugpiūčio 
12 Huettenfelde Vasario 16 
gimnazijos patalpose. Stovykla
vo per 70 lietuvių vaikų. Sto
vyklą suorganizavo Tėv. Alfon
sas Bernatonis, Lietuviu Sielo
vados viršininkas Vokietijoje.

— Solistas Leonas Baltrus, 
iš Amerikos, su šeima žada il
gesniam laikui išvykti Vokieti
jon.

laisvės. Jo bute pradėti pasita
rimai buvo baigti Vyr. laetu- 
vos Išlaisvinimo Komiteto su
darymu. Ir šiuo metu yra Vil
ko ir jo praplėsto prezidiumo 
nariu. Atstovauja Lietuvių 
Krikščionių Demokratų Sąjun
gai, kurios centro komiteto 
nariu yra buvęs ilgą laiką. Vi
durio Europos Krikšč. Deni. 
Unijos pirmame tarptautinia
me kongrese New Yorke 1953 
buvo išrinktas tarybos nariu ir 
vykd. komiteto vicepirmininku. 
Yra buvęs keletą metų New 
Yorko A. L. Tarybos nariu. 
Šiuo metu labai pozityviai reiš
kiasi komisijoj, kuri, PLB ini
ciatyva, siekia įgyvendinti vie
ningą Lietuvos laisvnimo orga
nizaciją.

Stasiui Lušiui, vienam žymių
jų mūsų visuomenininkų, šie
met sukanka 60 metų. Jis yra 
to darbo veteranas, įgijęs patir
ties dar gimnazijos suole ir ne
nutraukęs jo iki šiandien. Jo 
veiklos gilūs pėdsakai yra likę 
visur, kur tik jis savo darbu 
prisidėjo.

St. Lūšys gimė 1903 rugpjū
čio 31 Vaišnorių km. Šiaulių 
vai. Pradžios mokyklą baigė 
1915, Šiaulių gimnaziją 1925. 
Ekonomikos mokslus studijavo 
Lietuvos universitete, kurį bai
gė 1930. Dirbo prekybos, pra
monės ir amatų rūmuose Kau
ne. Laikinosios vyriausybės 
1941 liepos mėn. buvo pa
skirtas tų rūmų pirmininku ir 
tose pareigose išbuvo visą vo
kiečių okupacijos laiką, sėkmin 
gai ir sumaniai gindamas Lie
tuvos ūkį nuo okupanto gro
buoniškų kėslų. Bolševikams ar
tėjant, 1944 pasitraukė į Vokie
tiją. Į JAV atvyko 1948. Pra
džioje buvo įsikūręs Bostone, 
o 1954 pakviestas Balto reika
lų vedėjo pareigoms, persikėlė 
į New Yorką. Nuo 1956 dirba 
Chase Manhattan banke.

Visuomeninė St. Lūšio veik
la yra tokia plati ir šakota, 
kad visų jo eitų pareigų Įvai- 

I vadovybėse 
išskaičiuoti. Tur 

būt, daugiausia sielos, pastangų 
ir išradingos minties St. Lūšio 
yra Įdėta į ateitininkijos veik
lą. Šiaulių gimnazijoje dvejus 
metus buvo moksleivių at-kų 
kuopos pirmininku. Studijuoda
mas Kaune buvo moksleivių at- 
kų centro valdybos pirminin
ku, L. U. stud. At-kų Sąjungos 

Visais* tetkaiais kreipkis ad- pirmininku, Stud. At-kų Są-gos 
P resu: Lithuanian Foundation, c- valdyb°s vicepirmininku. Jis 
Į 7243 So. Albany Avė., Chica- taiP Pat buv0 reorganizacinės 

komisijos, moksleivių at-kų re
organizacinių nuostatų ir Pa
langos reorganizacinės konfe
rencijos komiteto nariu, At-kų 
Susišelpimo Fondo valdybos na
riu, Amerikos At-kų Sąjungos 
ir vėliau Federacijos kontrolės 
komisijos pirmininku ir paga
liau penkeris metus išbuvo At- 
kų Federacijos valdybos nariu. 
Be to, yra buvęs lietuvių katali
kų akcijos pirmininku Schein- 
felde, o šiame krašte eilę metų 
yra buvęs ALRKF New Yorko- 
New Jersey apskrities pirminin
ku.

Kita sritis, kur Stasys Lūšys 
plačiai ir veiksmingai reiškiasi, 
yra politinė veikla. Kai jis bu
vo pilnai pasiruošęs atsakin- 
niems Įsipareigojimams, to me
to Lietuvoje tos rūšies prasmin
gam darbui sąlygų nebuvo. To
dėl to meto veikla buvo ribota. 
Jis aktyviai reiškėsi rezistenci
nėj veikloje, Lietuvai netekus

ėjo gerai. Atstovai turėjo pro
gos pamatyti marijonų įstaigą.

Lietuvių Fondo atsišaukimas

Vokietijoje 1947 buvo Lietu
vių S-gos centro valdybos na
riu ir organizacinio skyriaus ve
dėju, vėliau Regensburgo apy
gardos komiteto pirmininku. 
Amerikoje yra buvęs LB Bos
tono apylinkės organizacinio ko
miteto nariu, o šiuo metu yra 
ALB New Yorko apygardos val
dybos vicepirmininku.

das, kad tuo būdu būtų galima 
visą L F kasmetinį pelną pas
kirti lietuvybės ugdymui ir iš
laikymui.

Brangus Lietuvi, Organizacija 
ir Parapija

Kreipiamės į visas lietuvių, 
organizacijas ir parapijas, ragin 
darni ir prašydami nebelaukti 
ilgiau ir nežiūrėti į tuos, kurie 
niekada ir niekam neaukoja, o 
pasekti tais 300 asmenų ir or
ganizacijų, kurie jau suaukojo 
arti 100,000 dol. štai keli būdai, 
kaip galima įsijungti į L. Fon
do organizavimą:

1. Tuoj pasiųsk auką L. Fon
dui, kokią gali;

2. Savanoriškai su LF apy
linkės, organizacijų ir parapi
jos pagelba suorganizuok L F 
vajaus komitetą savo apylinkė
je ir pravesk piniginį vajų.

3. Jeigu gali, parašyk į spau
dą apie L. Fondo būtinumą lie
tuviškiems reikalams, propa-

dengia LF organizavimo išlai- guok vienokiu ar kitokiu būdu

Po pirmojo L. Fondo gau
saus suvažiavimo, po didingos 
tautinių šokių šventės ir vasa
ros atostogų, naujoji L. F. Ta: 
ryba ir L F. Valdyba vėl su vi-

Mažukna su pasiaukojimu ir nauja ener- 
pastatus, gija pradėjo dirbti ir kviečia vi

sus savanoriškai Įsijungti į L.

Marijonų vardu sveikino ku
nigas J. Dambrauskas, MIC, ir 
kun. A. Mažukna, MIC. Sveiki
no ir kuopų atstovai bei sve
čiai. Laiškais sveikino Putnamo 
seselės ir buvęs Darbininko re
daktorius A. F. Kneižys. Seime 
dalyvavo dr. Antanas Kapochy. 
iš Bostono. Jis taip 
sveikinimo žodį.

Po pietų kun. A. 
aprodė Marianapolio
naują šv. Jono bendrabutį.

Antroje seimo sesijoje buvo Fondo organizavimą, 
padaryti centro valdybos rezo
liucijų ir kitų komisijų prane
šimai. Buvo paskelbta, kad po 
dviejų metų bus organizacijos 
50 metų sukaktis.

Lietuvių R. K. Darbininkų 
Sąjunga nuo 1915 metų leido 
Darbininką per 35 metus ir tu
rėjo savo namus Bostone. Lai
kraštį ir namus perėmė lietu
viai pranciškonai. Organizacija 
veikė ir toliau, čia trumpai pa
minėsiu, kam sūteikė pagalbą 
per tuos 12 metų, kai laikraš
čio nebeleidžia.

Lietuvos vyčių centrui paau
kojo 1000 dol., Nukryžiuotojo 
Jėzaus seserų vienuolynui —

Pradžia jau yra puiki: fonde 
grynais jau virš 80,0 0 0 dol., 
greitai pasieksime 100,000 dol. 
ir dar priede 40,600 dol. pasi
žadėjusių greitai Įmokėti. Šie
met būtiniesiems lietuviškiems 
reikalams bus paskirta virš 
3,000 dol. ir šita suma nema
žės, bet kasmet didės.

Išrinktoji LF Taryba ir Val
dyba pasiryžo dirbti ne dėl gar
bės ar malonumo. Šios pareigos 
pareikalauja daug laiko, kantry
bės ir energijos. Taip pat ne 
dėl pelno. Tarybos ir Valdybos 
nariai patys aukojo L. Fondui 
ir iš savo privačių kišenių pa-

vietinių L F vajaus kdmitetų 
darbus ir aukotojus. ‘

Idealistai anais laikais paža
dino lietuviuose tautinę sąmo
nę

Idealistai iškovojo Lietuvai
- laisvę. .

Idealistai žuvo Lietuvos miš
kuose ir Sibiro tundrose dėl ti
kėjimo ir mūsų tautos,

Idealistai šiandien dirba lie
tuvybei čia išeivijoje,

Idealistai organizuos ir aukos 
L. Fondui, kuris ir po mūsų 
mirties tarnaus lietuviškiems 
reikalams išeivijoje ir laisvoje 
Lietuvoje.
Praturtėjimas ir šio krašto Į- r^_ organizacijų 

vairūs patogumai neturi užšal- neįmanoma i—.
dyti mūsų širdis šventai parei
gai — lietuvybės ugdymui ir 
jos išlaikymui. Kviečiame ta
ve, brangus lietuvi, nebelaukti, 
bet jau dabar, kad mažiausia 
auka įsijungti Į L. Fondo na
rių gretas.

Šventai tikimės, kad mū
sų šauksmą išgirsi!

Šalpos darbai St. Lušiui irgi 
nesvetimi: Keletą metų yra 
buvęs Balto centro kontrolės 
komisijos pirmininku. Baltimo- 
rės seime 1962 išrinktas direk
toriumi. Yra ėjęs Balto ręikalų 
vedėjo pareigas.

Pažymėtinas Stasio Lūšio su
gebėjimas vadovauti seimams, 
konferencijoms. Jis yra buvęs 
tikrai gabiu prezidiumo pirmi
ninku visoje eilėje gausių Bal
to, Amerikos Lietuvių Katalikų 
ir Ateitininkų federacijų ir ki
tų organizacijų suvažiavimuose.

SVEČIŲ namelis Dainavos stovykloje.

go,IlL Telf. HE 4-4076.
Lietuvių Fondo Taryba: pir

mininkas dr. A. Razma, vice
pirmininkas dr. G. Balukaš, 
sekretorius A. Rėklaitis, na
riai: dr. K. Ambrozaitis, J. Bag
donavičius, T. Blinstrubas, Z. 
Dailidka. dr. F. Kaunas,' P. Ki
sielius, inž. V. Naudžius, dr. P. 
Poškus, B. Sugintas, dr. V. Ši
maitis, J. švedas, dr. V. Tau-

Čia suminėtos datos, organi
zacijos ir eitos pareigos yra 
sausi ir gal nedaug pasaką fak
tai. Tačiau kiek jo širdies, la
kaus užmojo ir kūrybingo dar
bo yra surišta su kiekviena ei
ta pareiga! Jis yra veiklos žmo
gus, todėl visuomeninių parei
gų ir imasi, kad atliktų savo pa
reigą, kaip lietuvis, katalikas, 
inteligentas.

Nesvetimas Stasiui Lušiui ir 
spaudos darbas. Gausių jo 
straipsnių yra tilpę Ateityje, 
XX Amžiuje, Mūsų Laikraštyje, 
Židinyje. Tėvynės Sarge, Lietu
vių Dienose ir kitur.

— Rezoliucijoms Remti Ko- 
i miteto Baltimorės skyriaus va- 
I dovybės branduolį sudaro: C.

Surdokas. kun. K. Pugevičius, 
Į .adv. T. Grajauskas ir dr. E.

Armanienė. Skyriaus organiza- 
I virau rūpinasi C. Surdokas, ku- 
| ris planuoja Įtraukti į vadovy- 
j be daugiau aktyvesnių lietuvių, 
į o taip pat latvių ir estų. “Orga- 
Į nizacinį darbą tikiuosi baigti 

netrukus po atostogų ” — rašo 
C. Surdokas.

Šviesi Stasio Lūšio asmeny
bė palieka malonų Įspūdį vi
siems, kurie jį iš arčiau pažįs
ta. Jo pasaulėžiūra subrendo 
mūsų dvasios milžinų. St Šal
kauskio, Pr. Dovydaičio, prel. 
Pr. Kuraičio ir kitų Įtakoje, su 
kuriais jis turėjo laimės arti
mai bendrauti. Nepajudinamas 
principuose, lankstus taktikoje, 
tolerantingas, visada skaidrios 
nuotaikos, išradingos minties, 
visada ir visur pilnas sveiko 
humoro — toks yra mielas ju
biliatas Stasys Lūšys.

Sulaukusi kapą metelių svei
kiname jį ir kartu linkime jam 
sveikatas,' ištvermės ir sėkmės. 
Lai Aukščiausias laimina jb gy
venimą ir darbus.

ŠILU VOS M ARI JOS MALDOS ir ATGAILOS ŠVENTE
Sekmadienį, rugsėjo 8 —

ŠVENTĖS TVARKA:
11:00 ryte Sv. Mišios ir pamokslas •

1:30 Kryžiaus Keliai
2:30 Marijos valanda: maldos, giesmės, pamoks

las, procesija su Svč. Sakramentu prie Ma
rijos altorių ir palaiminimas Svęnč. Sakra
mentu.

Marianapolyjc - Thompson, Conn.
IĮ ĮSIDĖMĖTINA:
į Šiais metais Tėvai Marijonai švenčia 50 metų ju

biliejų nuo atvykime Amerikon. Ypatinga intenci
ja bus padėkota DiAvui už gautas malones ir globą 
bei pasimelsta už naują popiežių Povilą VI.

Į Išpažinties bus klausoma nuo 9 vai. ryto. 
Maldininkai galės gauti lengvų užkandžių ir kavos.

LIETUVIAI KATALIKAI NUOŠIRDŽIAI KVIEČIAMI DALYVAUTI IŠKILMINGOJE MARIJOS SVENTEJE

Marianapolio Tėvų Marijonų vardu 
Tėv. Juozas Dambrauskas, MIC 

Marianapolio Vyresnysis

BOME IND3STRIAL 
BANK

9975 East Colfax, Denvcr 8. 
Colorado 366-3531

Please senti mc delailed Infor
mation about .V, interest on 
Time Dcposits

Nante . .
Adrtrcss

City . .
State . Dept. L

TIME DEPOSITS

YOUR SAVINOS WILL 
GROW FASTER



^SPORTAS

Veda K. Mortos

Pereitą sekmadienį, po vasa
ros atostogų lietuvių AUetų 
Klubas su savo Sportininkais 
sezoną pradėjo tradiciniu me
tiniu pikniku. Puiki pikniko vie
ta, geras oras, o vėliau salėje 
grojęs šokiams. Starolio orkest
ras, atvykusioms nelmdo nuo
bodžiauti ir visi, atrodo, ffįžo 
namo patenkinti. Nepatenkinti 
teliko futbolininkai ir jų vado
vai, nes draugiškose rung^nė- 
se, mūsiškiai nuo aukštesnėje 
klasėje žaidžiančios Austria FC 
gavo net 2:8 (1:5). Austrai pa
sirodo, treniravosi be pertrau
kos visą vasarą, kai iš lietuvių 
vos keli žaklikai buvo geroje 
kondicijoje, bet ir tie patys 
apie komandinį žaidimą mažai 
galvojo.

Futbolo sezonas prasideda 
rugsėjo 15. Vadovams dabar 
rimtas rūpestis, nes praktiškai 
pirmenybių rungtynėms ko
mandos kaip ir neturime. Ku
lys kariuomenėje, Klivečka I 
pradžioje žaidžia Long Island 
universitete. Sekmadienį dar 
prisitrenkė vartininkas Jankaus 
kas. Tad reikalai liūdnai atro
do.

Žaidė dar ir rezervinė. Vete
ranų rungtynės neįvyko, nes 
pasirodė vos keletas. Pravestos 
vaikų lenktynės. Pabaigoje, sa
lėje šokių metu *plaketėmis 
atžymėti veteranai žaidikai, žai
dę New Yorko lietuvių futbo
lo komandos įsikūrimo dieno
mis. Gaila ir vėl, kad jų vos ke 
lėtas pasirodė atžymėjimų atsi- 
ninti.

Pikniko rengėjai (LAK), va
dovybė su talkininkais (klubo 
nariais ir nenariais) buvo šiam 
įvykiui gerai pasiruošę. Dienos 
pasisekimas priklauso visiems.

Lengvatiety ir plaukikę 
dėmesiui

Daugiakovių pirmenybės
Clevelande rugsėjo 14 ren

giamos š. Amerikos lietuvių 
lengva atletika ir plaukymu, daugiakovių pirmenybės. Prog- 
Pasekmės bus užregistruotos ir ramoje: penkiakovė vyrams, 

moterims, trikova jauniams A 
kl. Užsiregistruoti iki rugsėjo 
10 adresu: A. Bielskus, 15321 
Lake Shore Blvd., Čleveland 10, 
Ohio.

Lengvosios atletikos sezono 
uždarymas numatomas rugsėjo

Lengvosios atletikos komite
tas prašo pranešti, ką yra klu- 

* bai ir atskiri asmenys pasiekę

sudaryta geriausių lengvatletų 
bei plaukikų lentelė. Lentelės 
sudaromos vyrų, moterų ir jau
nių klasėm. Prašom pažymėti 
gimimo metus. Įvairių lietu
viškų varžybų ir pabaltiečių pir
menybių pasekmė yra žino
mos, jų pranešti nereikia. Rei- antroje pusėje. Varžybų data ir 

vieta bus greitu laiku paskelb
ta spaudoje.

Pirmosios Chicagos lietuvių 
lengvatletų pirmenybės numato 
mos surengti šį rudenį. (Inf.)

Atletas

kalingos tik už lietuviškų var
žybų pasiektos pasekmės. Pra
nešimus iki rugsėjo 20 siųsti 
adresu: A. Bielskus, 15321 La
ke Schore Blvd., Clėveland 10, 
Ohio.

ONAI KEMEŽIENEI,

mano brangiajai Motinai mirus, nuoširdžiai dėkoju J. E. 
Arkivyskupai Thomas A. Bolland, J. E. Vyskupui Joseph 
Costello, J. E. Vyskupui Martin Stanton, prelatams, kuni
gams, tėvams pranciškonams, tėvams jėzuitams, tėvams 
benediktam. šv. Pranciškaus ir šv. Juozapo seserim, pa
rapijos draugijoms, šeimoms, draugams ir bičiuliams už 
dalyvavimą šv. Mišiose ir maldose.

šv. Petro ir Povilo parapijos

PRACTICAL
Cleaning Contractors

ainartjos, Yonkers, N. Y. stu-

mm. 1957 m. jis laimėjo pasau
lio jaunių čempiono vardą. Da
lyvavo JAV komandoj pasaulio 
varžybose Muenchene ir Leip- 
agė. Dukart sužaidė lygiom su 

gerai palįsta ir lietuviai šach
matininkai. 1959 m. Lombardy 
su Tautvaišu dalyvavo šachma
tų klubo dešimtmečio šventėje, 
So. Bostone.

— Kanados uždaros, t.y. at
rinktųjų p-bės niio rugpiūčio 
24 d. vyksta Wmnipege. Tiki
me, kad jone dalyvauja Povilas 
¥^MM6, dn kartu laimėjęs Ka-

— Didmeistriai Lombardy ir 
Gligorič dalyvaus Naujos Ang
lijos p4)ėse, rugp. 30-rugs. 2 d. 
d. Springfield, Mass. Į p-bes 
vyksta jaunuolis Algis Makai- 
tis.

— N. Yorko valstijos atviros 
p-bės įvyksta rugp. 30-rugs. 2d.

— JAV atviros pirmenybės 
Chicagoje, su rekordiniu daly
vių skaičiumi (265), pasibaigė 
šitaip: W. Lombardy ir Robert 
Byrne po 11-2, P. Benko ir Ju
goslavijos didmeistris S. Gligo- 
nč po 10 ¥2 ; McCormick, R. Ve- 
ber, Viktoras Paičiauskas, An- ’ Poughkeepsie, N. Y. 
gėlo Sandrui, L. Szedlacsek ir 
J. Cohen, visi po 9 tš. N. Y. 
Times, rugp. 25 d. pateikdamas 
šias žinias, šachmatų skyriuje . rymple straipsnį — sporto ir 

mankštų reikalais, kuris užbaig
tas labai būdinga mintimi, kad 
būtų gera ir labai naudinga 
viso krašto interesams, jei 
šachmatų lenta atsirastų kiek
vienos mokyklos pirmam sky
riuj.

— Maskvoj Lietuvos koman
da baigė XIH v., prasčiau, negu

— Boston S. Globė, rugp. 18 
d. atspausdino iš Princeton Al- 
umni Weekly, Dr. Willard Dal- 

įdėjo didmeistrio Bisguerio par
tiją su V. Palčiausku. Kaip už
baigė kiti lietuviai, rašant šias 
eilutes žinių dar nebuvo, tačiau 
matėsi, kad jie varosi labai ge
rai. Pav. po 9 ratų, kai pirmū
nai R. Byrne, W. Lombardy ir 
Gligorič turėjo vienas 8^, ki
tas 8 ir * trečias TYz tš., mūsų 
meistras Povilas Tautvaišas su praeitose spartakiados varžybo- 
Viktoru Palčiausku buvo su 
6l/2 tš., K. Jankauskas 6 tš. ir 
kiti kiek mažiau. Paičiauskas, 
kaip matome iš užbaigos pa
sekmių, pasigėrėtinai sužaidė 
laimėdamas X ir XI rato parti
jas, Xn rate buvo įveiktas did
meistrio Robert Byrne, ir XUI 
rate sužaidęs lygiomis, pakrovė 
viso 9 taškus. Jis baigė septin
tuoju iš 265 dalyvių. Laimėto
jas William Lombardy, 25 m.

se (XI V).
' — Sovietų didmeistriai M. 
Talis, Korčnojus ir Geleris da
lyvaus Kapablankos atminimo 
turnyre, kuris šią savaitę pra
sideda Havanoje.

išnuomojamas butas iš 3-4 
gražių kambarių su virtuve ir 
šiluma arti Jamaicos traukinio 
Woodhavene. Kreiptis HI 1-13 
78.

WEDCHNG PARTY

Getting Married? Having a Party? 
Be sure the CAKE comes from — 

LONG FRENCH BAKERS

Wedding Cakes designed to your 
speeifications. 1042 Madison Avė., 
between 79th & 80th Sts. New York 
City. — BU 8-7880 or BU 8-0798.

popular brands of beer, cold keg 
beer, bottle - can beer by the case, 
also soda by the case all flavors. 
Fast, efficienL courteous Service;

groups and societies. Call SCAR- 
HARDT Distributors — YO 3-4292

TERRACE ROOM

.One of the most beautiful Halis in

ISOtacpmforL Phooe 914 PE 7-2783

RESTAURANTS

ĘEA SHORE RESTAURANT

steaks, native Italian <Kahes —

5-9849

‘ DANCING IS FUN at 
La MARTINIOUE CLUB

Music by Chic Morrison. Cocktail 
Lounge, Restaurant. Ladies invtted. 
Admisston Fri. Sun. $1.55; SaL Evs. 
$1.75 tax ineL Adutts only.
57 West 57th Street at 6th Avemie

Dl RUBBA’S RESTAURANT 
& PIZZERIA

Italian - American — Kitchen 
Wines & Liųuors 

Open 8 A. M. to 3 A. M.
Closed Sundays 

810 Post Road Scarsdale
SC 3-9844

SCHOOLS — HOSPITALS 
OLD AGE HOMES 

INSTITUTIONS — DAY NURSERIES 
BANKS — ETC.

ALL OUR 
BUILDING MAITENANCE MEN 

WINDOW CLEANERS — PORTERS 
OFFICE CLEANERS — WAXERS 

WATCHMEN — ELEVATOR OPERS. 
SUPERVISORS 

ARE FULLY INSURED A BONDED 
24 HRS SUPERVISION

WW1B 6ARDEM TAVERN

VYTAUTAS BELECKAS
Savininkas

Salė vestuvėms ir kitokioms pra
mogoms. Be to. duodami polaido- 
tuviniai pietūs. Pirmos rūšies lie
tuviškas maistas prieinama kaina.

1883 MADISON STREET
BROOKLYN 27, N.Y. 

(Ridgevvood)

- OAtŠIMINKAS

RESTAURANTS

Planning an Affair t — See us first 
for a troly regai Wedding, Party or 
BanąueL The New Oieter Bay Ree- 
taurant. 31-01 Broaduray, Astoria. 
I*J. Flneet food and Service. Cboice 
dates open for July, August and 
September. Call C&tering Mgr. Mr. 
PAUL at LH 5-8402 for Information

Silver Braok Inn, Riveritead. L-L 
F. CiprianL owner. Itahan cutalne. 
Any style Spagetti - Lasagna, Veal 
ParmagaM A friendly atmosphere 
featurii^; superb eooMng. Spedal 

ders Rd. (Route 24), Flanders. I*L

DINING OUT? Take your Family 
and Friends to .

MEI TING RESTAURANT 

besL FaciUties for amall private 
parties. Member ot Diners’ Club. 
For reservation — call HA 3-5937.

DiSPLAY

SUMMER SPECIALS AT 
DISCOUNT PRICES 

Atterations — Heating 
Modem b&throoms — Hollywood 
kitehens—finished basments. Plumb- 
ing. electrical, waterproofing, paint- 
ing inside & outside, gas heating 
installations, siding & roofing. No 
down payment — first payment 
starta in 1964. Free estimates — 
call today —7 years to pay.

ALBON HOME REMODELING 
INgersoll 9-7355

1034 Rogers Avė., Brooklyn 26, N.Y.

LOOK Aluminum trim & siding 
finisbed basement new kitchen in- 
stalled everything & anything in 
the contracting line special consi- 
deration to Religious groups Call 
VI 6-0500 — Paint all contractors

SCAFFOLDING
HEYDT CONTRACTING 

CORPORATION
Longfellow & Viele Avės. 

Bronx 74, N. Y. 
WY 1-2500

FRANKLIN BOWLING LANES 
40 Automatic Pinsetters 

Cocktail Lounge — Restaurant 
Free Parking 

600 Franklin Avė 
Franklin Sq. L. I.

516 CO 2-1212 Nat Saladino

U N L I M I T E D 
Mortgage Money Available

All areas—all types of Commercial 
& Industrial properties. 25 years ex- 
perience in placing hard to get mtges 
Contact Fr. Cohen, Mtge officer — 
Pilgrim Funding Corp. 211 Hemp- 
stead Tpke., West Hempstead, N. Y.

516 IV 3-6300

Modem SHADE A AWNING CO. 
Joseph Cotronco, owner. Awnings- 
Canopies - Shades - Blinds - Rail- 
ings - Storm doors - Windows. Free 
estimates. Reasonable prices. Work 
guaranteed. — Call 914 WE 9-4722 

70 Westchester Avenue 
Port Chester, N. Y.

ELJON MOVING d STORAGE
Highest Prices Paid for Used Fur
niture. Local & Distance Transport 
by experts. No job too small or too 
Mg. Free estimates, Insurance. 7-day 
Service. 98-01 Northern Blvd., Coro- 
na, 1*1., Phone HI 6-2303. Serving 
Woodside, Bayside & Corona areas.

ASSOCIATED WASHER SERVICE 
Formerly with Bronx Elec. Utility 
“Šame Day Service” Expert repairs 
on Kenmore, GE. Frigidaire & all 
makes of washers serviced. Emer- 
gency cails — Brome, Lower West- 
chester & Manhattan. 4432 3rd Avė. 
(at 184th SL) — CY 8-3333.

For Sįaten Island call AARON TV 
SERVICE C*. Day A Night Service, 
"rites. J. Javaroski (ovaer). — All

anteed work on all setą. Call ELgin 
1-2233 — 851 North Railroad Are.,

Bricku-ork Porches Patios Stoops 
Bar-BeQs Siding Aluminum Asbes 
tos Insulation. All work Guaranteed. 
Call P &K Days PR 4-2318 Nites 
DE 2-7194

Come in and tęst drive the new 
1963 Ramblers. Economy, Engineer- 
ing and Pteformanee. Prices start 
at $L846. RAMBLER YONKERS 
Corp. Autborized Sales - Service - 
Parts. 206 South Broadway, Yon- 
kers, N. Y. — YOnkers 3-8500.

T© PLACT
YOUR AD 

CAMCEL OR CHANGE 
CaM LO 3-72PI

DtSPLAY

NAUJAS PLOVIMO - PURŠKIMO 
METODAS SUN IMS ~ nenuodingi!

Koncentruotas skystis naikinti a- 
marot Atsloedžiama vandeniu, šu
nys tuojau išlaisvinami nuo blusų, 
utėlių, moskitų ir kitokio amaro. 
Padeda gydyti įdrėskimus. Išpurš- 
kus ir iššukavus šunys įgauna ži
bantį plauką. Pradingsta šuns kva
pas. Paštn siunčiama 4 uncijos už 
M49. Jokių kitų primokėjimų. Ga-

174 BrMdway Hicksville, N. Y.

HOME BAKER* esi. 1900. Special- 

**Whtte butter makee the <fifferen.ee

9209 — 290 5th Avenue, near Ist 
Street, Brooklyn.-

ALBERT MAIER, INC.
KIAULIENOS KRAUTUVE — Ge
riausia kiauliena ir kiti mėsos pro
duktai urmu ir mažais kiekiais. 
Kasdien šviežios — namų gamybos 
“Kielbassy”. 1927 Washington Avė. 
Bronx 57, N. Y. TRemont 8-819

PIANO TUNING

of
and REPAIRING

under the personai supervišion 
one of America's best knovvn piano 
experts. — Only 5 students will be 
accepted. The shop is on Long Is- 
land, New York. Course only $600.00

A personai interview is essential.
(516) MAyfair 3-5988

ALBERT SHERMAN, INC.
Life — Accident — Health 

General Insurance 
107 Fifth Avė Pelham, N. Y.

914 PE 8-3131

CYPRESS LANES
Bowling is a Family Sport — bring 
the family and enjoy a day of 
Bowling. Remember we have open 
Bowling. Just call — AP 7-0530 
Ask for FRANK or MIKE.

ANTONIO VENIERO
Finest Italian Pastries

We. speciąlize in Wedding, Birthday 
and Party Cakes. Cookie Trays - 
Cakes & Pastries for all occasions. 
342 East llth St.. New York City. 
Phone orders accepted — O R 4-7264

We Handle Your Furniture 
As if it were our own!

R. K. DAVIS MOVING&STORAGE
Local & Long Distance Moving 

Residential & Commercial 
Packing — Storage— Shipping—

Crating
Free Estimates

187 New York Avė., Huntington.L.1.
HA 1-0100 WA 1-0020

REAL ESTATE

Westbury, L. I. SL Bridget’s Parish 
Modem Split, 3 bedrms, 2% baths, 
den, built-in TV, Hi-Fi, basement, 
w/wcarpet, drapes. dishwasher, air 
conditioner, all appliances, patio, % 
acre corner, landscaped, low 20's, 
high mortgage. E D 3-4014. Powell’s 
Lane & St. Bridget Schools.

Glendale-Oueens, Sacred Heart Pa
rish, 2 family or mother/daughter 
house 1-4-1-6 room apartments. oil 
steam heat, knotty pine kitchen, 
wall ovens, 2-car garage with se- 
parate entrance, modem baths, gar- 
den, nice neighborhood, good condi- 
tjon. Asking $23,900. Tel. EM 6-6322

Rockaways Oceanview Estates — 
$24,990, from 10% down. Each block 
only 2 left, immediate possession, 
semi-dėt., 2 family homes, 6 & 4% 
rms, 2% baths, gar, precast stone 
front, 1 block from sub & shop. Fur- 
nished model open da&Iy. Beach 61st 
in Ocean block; days — NE 4-8532, 
eves — GE 1-4026.

INVEST TODAY!
RETIRE TOMORROVV!

GULF SPRINGS ESTATES
On Mississippi's Gulf Coast. Excell«>nt 
home rtt*8 for investm^nt. reerration 
and future retirement. Wond<>rful fist>- 
ing. privalė pier and beach. Lota from 
$1500. $15 down • $15 per mo. 10% dis- 
count for cash. INVESTIGATE NOW! 
Wrile, wire or phone Dept. NH

MID-CONTINENT LAND 
INVESTMENT CORPORATION 

12th floor. Monrphia Bank Btdg.
Mempbia 1. Tenn. Phone 527-1631

BROOKLYN - GREEN POINT
4 (Box) Rooms. 3rd Floor

1 block from Lithuanian Church 
$52 Monthly

CALL MR. KAY 
after 2 p.m, — HO 8-1800

Fresh Meadow — St. John's Univ. 
vicinity: 2-fam. brtek semidetached 
5 lt 5 rms; 2 car garage. big plot, 
mahyextras; $24,000 mortgages. Ist 
floor apt; available; $35,500 Princi
pais only. Owner — TU 6-0372.

ALBERT F. PETERS - Petrauskas

Čia Jūs rasite dideli pasirinkimą gražių 
ir tai žemiausiomis kainomis Čia galite 
čia užpildomi valstybinių mokesčių - taksų

Namų pardavimo bei apdraudimo reikalais kreipkitės

INSURANCE REAL ESTATE

110-04 Jamaica Avenue

JOHN ORMAN AGENCY

Richmond HtM 18. N. Y.

Tel. Vlrginia 6-1800

Mr. & Mrs. MATTHEW MAŽEIKA

PARK FLORIST^

Visokiomis progomis gėlės pristatomos

veltui — F.TD.
88-15 JAMAICA AVENUE WOODHAVEN 21, N. Y.

TeL Vlrginia 9-3112

Viešbutis NIDA, prie Atlanto, atdaras visus metus 
Asbury Park, N. J. • 7-tos ir Park Avė. kampe • Tel. PR 4-7788 
švarūs kambariai, rami vieta, pigus ir skanus maistas. Viešbučio 
salė išnuomojama įvairiems pobūviams. Prie viešbučio veikia resto
ranas ir baras. — Patogus susisiekimas traukiniu ir autobusais.

P. ir C. Mačiuliai, savininkai

SIDABRINIO VARPO KEPYKLA

Lietuviška ir europietiška duona ir pyragai 
Šventėms, vestuvėms bei pokyliams tortai

DALIA ir ALBERTAS RADŽIŪNAS, sav.

36-38-40 STAGG ST.
Telefonas STagg 2-5938

BROOKLYN 6, N. Y.

-HEVEN REALTY
JOSEPH ANDRUSIS — Real Estate — Insurance

’ Apdraudimas gyvybės, namų, automobilų, baldų ir k. Namų parda
vimas, apdraudos, Income Tax užpildymas. Mutual Funds — Pinigų 

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

87-09 Jamaica Avė., Woodhaven 21, N. Y. Tel. VI 74477

HOLY LIGHT
BAŽNYTINIŲ ŽVAKIŲ DIRBTUVĖ

RELIGIOUS CANDLES OF EVERY DESCRIPTION
B. KUČINSKAS, sav.

280 BOERUM ST., BROOKLYN 6, N. Y.
(212) GL 6-0200 Resid. ILlinois 8-7111

IUOZO IR IZABELE: MISIŪNU

RAY’S UęUOR STORE
.Galima gauti įvairiausios rūšies amerikiečių ir importuo
tų gėrimų. Didžiausias pasirinkimas degtinės ir vyno 
(03-55 LEFFEETS BLVD. RICHMGND HIUL, N. Y

Telefonas: Vlrginia 3-3544

S & G MEAT MARKET
ANTANAS VAITKUS, vedėjas

84-09 Jamaica Avs., Woodhav«n 21, N. Y. • Tol. VI 9-5077 
buvusi J. MIRONO MAISTO KRAUTUVE

340 Grand Stroot, Brooldyn II, N. Y. • Tol. STagg 2-4329 
Papigintomis kainomis priimame užsakymus

VESTUVĖMS ir POBŪVIAMS
Pristato | namus lietuviškus skilandžius Ir sūrius

------ We take all orders special price for VVsddings and Parties ——

fifferen.ee
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nts paminklas š. Marijos Kal
nelio (Mount of St. Mary) ką-'* 
pinėse, Flushing, N. Y., bus pa
šventintas jos vardo dieną, šeš
tadienį, rugsėjo 7 d. 11 vaL ry-

Parodos komitetas posėdžia- to. Giminės ir pažįstami prašo
vė rugpjūčio 27 Bručo svetai
nėje. Svarstyta parodos ženkle
lio, leidinio klausimai, koncer
to reikalai, eksponatų sutelki
mas ir kita. Pasaulinėje paro
doje, kuri atidaroma kitų met- 
tų balandžio mėnesį, lietuvių 
dienai yra gautas didelis teat- 
ras-stadijonas, kuriame bus 
dainų šventė ir kiti lietuvių pa-

mi velionę prisiminti, o jei ma
lonėtų aplankyti, tai iš Main 
stoties imti autobusą Q 65, 
arba automobiliu vykti N. Hem- 
pstead Tmpk.

Jonas Vaiginis, Darbininko 
skaitytojas, 75 metų, gyv. Broo» 
klyne, mirė rugpiūčio 26. Pa
laidotas Šv. Jono kapinėse iš 
Apreiškimo bažnyčios rugpiū-

Karaliaus Mindaugo minėji
mas ruošiamas rugsėjo 8, lie
tuvių ^tautos šventėje, šiemet 
sueina 700 metų, kai pirmasis 
Lietuvos karalius Mindaugas su 
«dviem savo sūnumis buvo nu
žudytas. Nužudymo dienos tiks
liai nežinoma. Minėjimą rengia 
Amerikos Lietuvių Tautinės Są
jungos skyrius. Minėjimas į- 
vyks 3 vai. popiet Lietuvių Pi
liečių Draugijos salėje. Smul
kesnė programa bus pranešta 
vėliau.

Baleto mokykla, vadovauja
ma Tatjanos Babuškinaitės-Va- 
siliauskienės, buvusios Lietuvos 

, operos Kaune baletininkės, po 
vasaros atostogų darbą prade- 

’ da rugsėjo 10. Mokyklos adre
sas: 1108 Boylston St. Informa
cijų teikiama paskambinus te
lefonu CO 7-9845 arba AV 2-. 
1135.

MILIAM L DRAKE
DRAGŪNAS

ADVOKATAS

84-14 Jamaica Avenue 
VVoodhaven 21. N. Y.

Td. Hlckory 1-5220

įrengti ir eksponatam sutelkti 
vietos dar niekur negauta.

New Yorko lietuvię vyrų 
choras pradeda savo darbo se
zoną. Pirma repeticija įvyks 
rugsėjo 8, sekmadienį, 7 v.v. 
Lietuvių Atletų Klubo patalpo
se. Visų choro narių dalyvavi
mas būtinas. Maloniai kviečia
mi į chorą įsijungti ir daugiau 
balsingų lietuvių vyrų. Praneša 
ir kviečia atsilankyti choro val
dyba.

^..Pranciškonę spaustuvė įsigi
jo naują mašiną knygom susiū
ti. Iki šiol atspausdintos kny
gos buvo išvežamos kitur rišti. 
Dabar tas darbas bus atlieka
mas savo spaustuvės.

....Lietuvię muzikę komitetas 
rengti lietuvių dainų šventei 
pasaulinėje parodoje, atsižvelg
damas į atostogų laiką ir chor
vedžių pageidavimą, chorų re
gistraciją pratęsia iki rugsėjo 
15 d., o informacinė medžiaga

■ dainų šventės leidiniui galima 
bus prisiųsti ir vėliau. Daugė
jant darbui, komitetas papildy
tas dar dviems nariais — V. 
Mamaičių ir M. Liuberskiu. Pro
fesorius J. Žilevičius yra įga
liotas atstovauti komitetui Chi
cagoje ir jos apylinkėje. Komi- . 
teto sekretorius M. Cibas šven
tės reikalais lankėsi Bostone 
ir Providence R.I.

IŠVYKA
KENNERUNKPORT. ME. 

specialiais autobusais 
Yra dar laisvu vietų!

Išvykstama rugpiūčio 31 ryte 
po 7:30 vai. mišių pranciško
nų koplyčioje 680 Bushwick 
Avė.
Bus lankomas Liurdas, Kry
žiaus keliai, šv. Antano šven
tovė, lietuvių pranciškonų so
dyba su gimnazijos naujais 
pastatais ir kt.
Kelionė su nakvynėmis ir val
giu vienam asmeniui 28 dol. 
Grįžtama rugsėjo 2 vakare.
Kelionėn priimami iš Brook- 
lyno ir kitų vietovių. Kreiptis:

DARBININKO 
ADMINISTRACIJA 
910 Willoughby Avė. 
Brooklyn 21, N. Y. 
Tel. — GL 5-7281 

vakarais GL 5-7068

čio 29. Patarnavo Aramiskio 
laidotuvių įstaiga. Paliko liūdin
čią žmoną Sofiją ir dukrą Olgą 
su šeima.

Baito valdybos posėdis įvyko 
centro patalpose rugpiūčio 28 
svarstyta šalpos skirstymo rei
kalai, namų tvarkymas ir kito
kį rūpesčiai.

- Į Pasaulio Lietuvię. soimą, ku 
ris šį savaitgalį susirenka To
ronte, Kanadoje, dar vyksta V. 
Rastenis, Karolė Pažėraitė ir 
Kazimieras Čibiras iš Urugva
jaus.

Vincas ir Petronėlė Dabuliai, 
iš Brooklyno, lankėsi Chicagoje, 
kur rugpiūčio 15 dalyvavo sa
vo jauniausios dukters Teresės 
įžaduose. Ji dabar yra sesuo 
kazimierietė, M. Vincenta.

Studentę ateitininkę stovyk
loje prie Ariel Ežero, netoli 
Moscow, Pa., stovyklauja 75 
studentai. Stovykla prasidėjo 
rugpiūčio 25, baigsis rugsėjo 8.

Juozas Audėnas, Vliko vice
pirmininkas, rugpiūčio 24-25 
dalyvavo lietuvių skautų ir 
skaučių jubiliejinėje stovyklo
je ir pasveikino Vliko vardu.

Dr. A. Trimakas, Vliko pir
mininkas rugpiūčio 29 išvyko į 
Torontą į Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės seimą.

Iš vokiečię kalbos kursu 
grįžo Paulius Baltis ir Jonas 
Kavaliauskas. Abu yra vokiečių 
kalbos mokytojai amerikiečių 
aukštesnėse mokyklose. Pau
lius Baltis buvo išvykęs sa
vo lėšomis ir vokiečių kalbą gi
lino prie Salzburgo, Austrijoje. 
Joną Kavaliauską buvo išsiunt- 
tusi mokykla, jis studijavo prie 
Stuttgardo, Vokietijoje.

Invostavirhę fondų reikalais 
informacijų mielai teikia dip
lomuotas ekonomistas Juozas 
Audėnas, registruotas investa
vimų fondų atstovas, 109 War- 
wick St., Brooklyn , N. Y., 
telef. TA 7-9518 arba PL 3-66 
28.

JUBILIEJINĖJE SKAUTU STOVYKLOJE iškilmingos sueigos metu rugpiūčio 25 sveikina J. Audėnas, Vil
ko narys. Nuotr. E. Meilaus.

JUBILIEJINĖ SKAUTŲ STOVYKLA
Netoli Bostono, prie Ply- 

mouth, Mass., rugpiūčio 17 pra
sidėjo skautų jubiliejinė sto-

Prel. Klemensas Razminas, 
atvykęs iš Romos, rugpiūčio 
mėn. gyveno Patersono lietu
vių parapijoje. Jis paguldytas 
šv. Juozapo ligoninėje Paterso- 
ne, kur jam padaryta operaci
ja.

Kun. J. Petrošius, Paryžiaus 
lietuvių kapelionas, kurį laiką 
svečiavęsis bei lankęs savo gi
mines New Yorke, išvyko į 
Montrealį pas kun. F. Jucevi
čių. r-

atžymima 45 metų 
skautijos sukaktis, 
anksto planuojamą, 
smulki programa,

vykia, kuri tęsis iki rugsėjo L. 
Stovyklauja 600 skautų ir 
skaučių. Stovyklos pabaigai dar 
laukiama apie 150 skautų.

Stovykla 
lietuviškos 
Ji buvo iš 
pramatyta
kuri stovykloje sėkmingai vyk
doma.

Stovykla keliasi 7 v. ryto. 
Tuoj mankšta, rytinis tvarky
masis, mišios, pusryčiai, rytinis 
patikrinimas, vėliavų pakėlimas 
Nuo 9:30 iki 11:30 užsiėmimai. 
Nuo 11:30 iki 12:30 pastovyk- 
lių laikas, dieninė ruoša, mau-

dymasis. Pietus 12:30, poilsis 
iki 2 vai. Nuo 2 iki 4 v. užsi
ėmimai. pavakariai, vėliau lais
valaikis. 7 vai. vėliavų nuleidi
mas, vakarienė, susitvarkymas, 
8:30 v. — laužas.

Laužai skiriami įvairiom pro
gramom ir sukaktim paminėti. 
Buvo prisimintas karalius Min
daugas ir 1863 metų sukilimas.

Jubilėjinei stovyklai vado
vauja vs. A. Saulaitis, katalikų 
dvasios vadu yra vs. kun. J. 
Vaišnys, S. J.

Stovykla gavo visą eilę svei
kinimų, kuriuos paskelbė savo 
leidžiamame “Skautų Aide”.

Stovykla 
ma rugsėjo

iškilmingai baigia- 
1.

RUGSĖJO 8 ŠVENTĖ

New Yorko ramovėnai, sek
dami nepriklausomos Lietuvos 
valstybės tradicijom, Tautos 
šventę minės rugsėjo 7 d. 3 v. 
popiet Asbury Park, New Jer
sey, Nidos vasarinėje, 7 Avė ir 
Park Avė. kamphs. Programo
je Stasio Jakšto paskaita, fil
mas — vaizdai iš Lietuvos par
tizanų kovų ir gyvenimo. Vaka
re 6 vai. bus užkandžiai ir links- 
mavakaris. Vakarienei regist- 
ruojarfiasi ten pat pas skyriaus 
iždininką Tomą.

Į Asbury Park iš New Yorko 
kas valandą eina autobusas iš 
Port Authority. Vykstantieji sa
vo automobiliais 
norinčius nuvežti, 
lyvaus ramovėnai 
iš Philadelphijos,
Waterbury ir kitur.

yra pasiryžę 
Minėjime da- 
ir jų svečiai 
New Jersey, 

(ALA.)

GĖLĖS VESTUVĖMS 
bei kitoms oroaoms 

N. VALAITIENĖ 
paruošia gėlių bukietus sko
ningai bei pigiai. Dėl kainų, 
bei kitos informacijos skam
binti 914 LY 1-9244.

Parduodamas gražus moder
niškas namas prie upės kranto. 
Galima žuvauti ir laivą laikyti. 
Tinka gyventi vasarą ir ištisus 
metus. Apšildomas, su visais 
patogumais. Savininkas turi iš
važiuoti į Floridą. Galima ra
šyti arba skambinti: Felix 
Morkus, 119 Overlook Dr., Mas- 
tic, N. Y. Telf. 516-281-6766?

Camp. Child, Buzzards Bay, Mass., rugpiūčio 25. Nuotr. E. Meilaus.

APREIŠKIMO PARAPIJOS

PIKNIKAS
įvyks

Rugsėjo-September 1 d
FRANKLIN SQUARE, L. I.

WAGNER THEATER
110 Wyckoff Avė., prie DeKalb Avė. 
Brooklyn-Ridgewood, tel. VA 1-2613
Kasa atidara: Penktadieniais 6 vai. p.p. 

šeštadieniais iki filmos pabaigos. 
Trečiadieniais — 12 vai. dienos.

Penktadienis, rugpiūčio 30 —iki 
Trečiadienio, rugsėjo. 4, 1963

Prosenė savo mielom giminėm duo
da akibrokštą —

IHR 106 GEBURSTAG

Gros Romo Butrimo orkestras

M. Haagen, P. Hubschmid. G. Lock- 
er...

Priedinis filmas:
Neužmirtama Vasara

Ir naujausia Vokietijos įvykių ap
žvalga.

....Parduodamas labai gerai pri- ; 
žiūrėtas vienos šeimos 7 kam- < 

• barių medinis namas Woodha- < 
ven, tarp Jamaica Avė ir Fo- .i 
ręst Park. Aliejinis šildymas, < 
kombinuoti alumininiai langai, < 
įrengtas rūsys, nauji šaligatviai ; 
ir tvoros, arti prie Jamaica 
ne traukinio. Teirautis po 
vak. MI 2-1524.

5v.

—Parduodamas 2 šeimynų mū
rinis namas tarp Jamaica ir 
Fulton Sts. Brooklyne. Teirau
tis MI 7-2671.

Labai gražus parkas, didžiulė naujai pastatyta salė, geras priva
žiavimas mašinomis ir autobusais, laisva aikštė mašinoms statyti. 

Nuo Jamaica traukinio paskutinės stoties auto
busas atveža per 15 min. iki pat pikniko aikštės.

PLATTDEUTSCHE PARK RESTAURANT
1132 Hempstead Trp. Franklin Sguare, L. L, N. Y.

Kviečiame parapijiečius ir svečius dalyvauti

Vasaros atostogas
praleisti O. ir P. LANIAI 

maloniai kviečia visus į jų vasarnamį
ASBURY PARK, N. J.

Jaukūs su privačiais dušais ir kitais 
patogumais kambariai, netoli pajūrio. 
Prašome dėl kambarių susitarti iš anksto.

515 4th Avenue, Asbury Park, N. J. • Tel. PR 6-9783

Brocktone, Nukryžiuotojo Jė
zaus seserų vienuolyno sodybo
je, metinė šventė ir piknikas 
įvyksta rugsėjo 2, Darbo die
nos šventėje. Maloniai kviečia
mi visi dalyvauti.

Kun. Jonas Svagždys, šią va
sarą susirgęs ir nebegalįs lais
viau pajudėti, atsisakė iš Nu
kryžiuotojo Jėzaus seserų kon
gregacijos kapelionų, bet palie
ka gyventi vienuolyne, seserų 
globoje. Kapeliono pareigose 
išbuvo 15 metų, kai 1948 taip 
pat dėl ligos atsisakė iš šv. Ro
ko lietuvių parapijos klebono 
pareigų Brocktone.

Kun. J. Klimas, Darbininko 
korespondentas, šiuo metu yra 
atostogose. Jis eina kapeliono 
pareigas jubiliejinėje skautų 
stovykloje. Stovykla . baigiama 
iškilmingu skautų sukakties mi
nėjimu, rugsėjo 1. Laukiama 
gausiai svečių iš Bostono.

JŪROS SKAUTAI

Jūrę skautę vyriausios vado
vybės pavedimu, Bostono jū
rų skautų vienetas rugpiūčio 
17 išvyko į jubiliejinę visų lie
tuvių skautų stovyklą netoli 
Piymouth, Mass. atstovauti vi
siem lietuvių jūrų skautam ir, 
nors registracinis mokestis bu
vo įmokėtas, vienetas nebuvo 
priimtas. Tą pačią dieną Bos
tono jūrų skautų vienetas sa
vaitei buvo priglaustas gerašir
džių Onos ir Eduardo Eitų va
sarvietėje prie Baltosios salos 
ežero apie 10 mylių nuo jubilie
jinės stovyklos. Savaitės bėgy
je, vadovaujami Mykolo Mano- 
maičio, įgijo daug jūrinių ir ki
tų skautiškų žinių, ypač buria
vimo ir nardymo.

Viešnagė pas Eitus baigėsi 
rugpiūčio 24 d. Vakare visi jū
rų skautai 
vo suvesti 
Perskaityti 
laimėjimų
skautai jauniai, Algirdas Ute- 
nis, Vytautas Eitas ir Jonas 
Mindaugas Kriaučiūnas —po
priesaikos pakelti į jūrų skau
tus. Visiems sukalbėjus Sveika 
Marija, nuleidžiant vėliavas su
giedotas Lietuvos himnas.

Bronius Kovas

rikiuotės tvarka bu- 
“ant laivo denio”, 
raportai, išdalintos 

dovanos. Trys jūrų

DIDŽIULIS, NUOTAIKINGAS, TRADICINIS

LIETUVOS ATSIMINIMŲ

RADIJO PIKNIKAS 
rengiamas NEW JERSEY lietuviams 

Sekmadienį, rugsėjo 8 
Tautos’ Šventėje

ROYAL GARDENS PARKE ir SALĖJE 
990 E. HAZELWOOD AVĖ., RAHWAY, N. J.

r Pikniko pradžia 1:00 vai. popiet e Programa — 5:00 vai. popiet
Į šokiai nuo 4 vai. iki 10 vai. vakaro
i (ėjimas $1.00, ženkliukas 25c (auka radijo fondui)

Programoje:
• Šokimo varžybos
• Darbininko spaudos kioskas
• Laimėjimai ir kitokios įvairenybės
• Rūtos ansamblis, vad. A. Kačanausko
Piknikas įvyks bet kokiam orai esant — Visus maloniai kviečiame!

Jokūbas J. S t ūkas
Direktorius

LAIDOJIMO DIREKTORIAI

Tel. EVergreen 7-4335

STEPHEK AROMBKIS
(ARMAKAUSKAS) 

Oratorius-Balsamuotojas 
MODERNI KOPLYČIA

423 METROPOLITAN AVĖ.
Brooklyn, N. Y.

STagg 2-5043

Matthew P. Salias
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. SHALINS
- Šalinskas

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 
84-02 JAMAICA AVĖ.

(pnr r'ureat PajKW«iy suuivn) 
VVOODHAVEN. N. Y.

Suteikiam.—garbingas laidotuves 
Koplyčios nemokamai visose 
miesto dalyse; veikia ventiliacija

Tel. Vlrginia 7-4499

THEODORE WOUHHIN,
INC.

E. JOSEPH ZEBROWSKI 
Laidotuvių direktorius 

MODERNIŠKA KOPLYČIA 
su Air Condition

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

KARLONAS
FUNERAL HOME
280 CHESTNUT STREET 
NEW BRITAI N, CONN.

Tel. BA 9-1181

CARROL
FUNERAL HOME

Ine.
PETRAS KARALIUS, sav.

Laidotuvių direktorius 
ir balzamuotojas

74 PROVIDENCE ST. 
Worce»ter, Mm 

PL 4-6757 PL 4-1165

VAITKUS
FUNERAL HOME

197 WEBSTER AVĖ.
PRANAS VAITKUS

Laidotuvių Direktorius 
ir balsamuotojas 

Cambridge, Mass.
NOTARY PUBLIC

Patarnavimas dieną, ir naktį
Nauja modemiška koplyčia šer
menims dykai. Aptarnauja Cam
bridge ir Bostono kolonijas že
miausiomis kainomis. Kainos tos 
pačios ir į kitus miestus.
Reikale šaukite — Tel. TR 6-6434

Puikus patarnavimas naujo 
JOSEPH C. LUBIN

FUMERALNOME
So. Boston, Mass.

Priešais miesto teismo rūmus

Rūpestingai patarnaujame vi
suose neikahiosc, atydžiai iš- 

- pildome kiekvieną pagcidavi-, 
mą. Jūs galite pilnai pasiti
kėti mūsų patarnavimu iki 
visų smulkmenų laidojimo 
reikaluose.

Joseph C. Lubin 
Funeral Director

Telefonas: 268-5185


