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Taip Maskva rengiasi derybom dėl kultūrinių mainų

RUDENS ŠALTAS SKERSVĖJIS

{tampa su Maskva laikinai atsinaujino. Vakariečiai 5mė 
priešintis Maskvos "kiaulystėm", priekaištaudami at
stovo Kohlerio žodžiais: "0 kur gi Maskvos dvasia?"

Tokis įspūdis pasekant Ame
rikos spaudos ir vyriausybės 
griežtus žodžius dėl prof. Barg- 
hoorn suėmimo, pasekant J. 
Tautose seniai nebuvusius va
kariečių aštrius pasisakymus

čiovas prieš Amerikos biznio 
atstovų delegaciją.

Chruščiovo vaidyba biznio 
atstovam nesudarė palankaus 
įspūdžio. Connecticut General 
Life prezidento pareiškimu, —

Derybų išvakarėse Maskva suėmė Amerikos profesorių. Ame 
rika reikalauja jį paleisti. Pagriežtėjo Vakarų laikysena

Amerikos atstovybei Maskvo
je lapkričio 12 paskambino iš 
Sovietų užsienių reikalų minis
terijos, kad yra suimtas prof. 
Frederick C. Barghoorn, Yale 
universiteto specialistas So
vietų Sąjungos klausimais. 
Prof Barghoorn lankėsi 
kaip turistas. Žadėjęs lankyti 
vidurio Aziją. Motina New Yor- 
ke paskutinį laišką iš jo gavo 
datuotą spalio 22 iš lėktuvo pa
keliui tarp Taškento ir Alma 
Ata.

PROF. BARGHOORN

KODĖL SUIMTAS — ar dėl to, 
kad šnipas?

Sovietų , ministerija paaiški
no, kad Barghoorn suimtas, 
kur laikomas — nepasakė. At
stovybės žmonėm su juo pasi
matyti neleido.

Amerikoje Barghoorn yra ži
nomas kaip specialistas Sovie
tų Sąjungos klausimais. Sovie
tus pažino, dirbdamas 1942 - 
47 Maskvoje Amerikos atstovy
bės spaudos skyriuje. Iš jo pa
sitraukęs, Yale universitete va
dovavo sovietinių studijų sky
riui. Keletą kartų kaip turistas 
buvo Sovietuose. Paskutini u 
kartu 1962 m. vasarą vadovavo 
Yale studentų ekskursijai. Pa
rašė 3 knygas apie Sovietus. 
Paskutinė buvo 1960 “The So- 
viet Cultural Offensive”. Me
džiagos knygom ėmė ne tik iš 
sovietinių šaltinių, bet ir iš a n- 
tisovietinių—apklausinėjo bėg
lius iš Sovietų Sąjungos.

Barghoorno pažiūros apie So
vietus kritiškos. Paskutinėje 
knygoj įspėjo apie kultūriniuo
se mainuose "rusų manipuliaci
jas kultūrine medžiaga ir asme
nim propagandos tikslam". Pa-

— Tarp Amerikos valdžios į- 
staigų.

H. Tribūne sugretino kitus 
faktus: tuojau gavus žinią apie 
Barghoorno suėmimą buvo pa
skelbtas valstybės departamen
to pranešimas sovietinėm vy
riausybėm, kad Amerika atnau
jina draudimą lankyti kai ku
rias Amerikos zonas diplomą*

tam. Sovietų Sąjungai draudžia
ma lankytis maždaug 26 proc. 
Amerikos teritorijos, Bulgarijai 
Rumunijai, Čekoslovakijai, Ven
grijai lĮ'|>roc.^~

Tokioj atvėsimo ir net įtempi
mo atmosferoje ateinančią sa
vaitę Maskvoje prasideda Ame
rikos ir Sovietų derybos dėl 
kultūrinių mainų programos.

prieš Sovietų kaltinimus Vokie
tijai; pasekant ir Vokietijos 
kanclerio pareiškimą.

Sovietai stengėsi laikytis ar
ba tylos, kaip tai yra dėl Barg
hoorn suėmimo; arba ironijos, 
kaip tai darė Sovietų atsto
vas J. Tautose; arba tuščio gy
rimosi, juokavimo, arogancijos, 
kaip stengėsi pasirodyti Chruš-

JAV dėl suimto
profesoriaus

Amerikos atstovas Kohler 
lapkričio 13 kalbėjosi dėl prof. 
Barghoorn su Zorinu, protesta
vo. reikalavo paleisti, reikala
vo pasimatyti. Zorinas teatsa- 
kinėjo negalįs duoti jokios in
formacijos. Tik iš Tasso pa
leistos žinios aiškėja- kad prof. 
Barghoorn buvo suimtas Mask
voje spalio 31, greičiausiai ae
rodrome. kai jis rengėsi grįžti 
Į Ameriką.

Valst. departamentas prane
šė, kad Amerikos delegacijos 
vykimas į Maskvą derybom dėl 
kultūrinių mainų programos 
gali būti atidėtas, iki bus 
leistas prof. Barghoorn.

H. Tribūne pranešė, kad 
šium su suėmimu gali būti 
traukti kultūriniai mainai;

simą, bet įspėjo nepasitikėti, 
kad ji pakeistų sovietinę sis- 
tamą. Įspėjo taip pat, kad so
vietinis gyvenimas nelengvas 
pažinti, net pusė Rusijos turis
tam neprieinama.

Tokis asmuo Sovietuose "pa
geidaujamas" — kad jį galima įį^Tikų '

pra- 
šni-

JAUNIMO ORGANIZACIJŲ ATSTOVAI pas pop. Paulių VI. Antrasis iš kairi* d r. V. Vygantas, Pax 
Romana pirmininkas.

Chruščiovas “elgėsi kaip kor
poracijos prezidentas, kuris yra 
susivaidijęs su savo direktorių 
taryba ir mėgina gintis agre
syviais ir pagyrų pareiškimais’’. 
O delegacijos pirmininkas New 
Yorko biržos prezidentas pa
reiškė: "Aš išėjau su nusivylu
si© žmogaus jausmu. Kaip ga
lima kalbėtis su žmonėm, ku
rie jum meluoja ir kuriem fak
tai nieko nereiškia?". (Prezi
dentas pasisakė griežtai ir prieš 
kviečių prekybą, visai pritar
damas Adenaueriui, tik ryto
jaus dieną buvo jo pareiški
mas, kad jo mintis spauda iš
kreipus. nors korespondentas 
atsiliepė, kad jis patikrino sa
vo užrašus ir rado teisingai 
prezidento žodžius perdavęs).

pa-

ry- 
nu- 
ga-

li suėmimas paliesti ir kviečių 
prekybą bei derybas dėl kon
sulatų atidarymo Leningrade ir 
Chicagoje.

FOY D. KOHLER, atstovas 
Maskvoje.

DANAS KRAFT: Taika priklauso nuo pavergtų išlaisvinimo
Pavergtųjų Tautų atstovai Pavergtųjų Tautų seimo pirmi- 

lapkričio 13 New Yorke iškil- ninkas Aleksander Kutt. Da
rninga 
klube 
Kraft, 
stovą, 
ir krašto apsaugos ministerį, 
nusipelniusį pavergtom tautom 
— ryžtingai rėmusį jų kovas 
už laisvę. Savo kalboje jis pa
brėžė, kad Europos ir viso pa
saulio taika priklauso nuo pa
greitinto pavergtųjų tautų iš
laisvinimo iš sovietinės okupa
cijos.

Vakarienei vadovavo ameri
kietis žurnalistas Edgar Ansel 
Mowrer. Svečią Ole Bjoern 
Kraft pristatė ir jo nuopelnus 
pavergtom tautom apibūdino

vakariene Overseas bartinę politinę padėtį ir JAV 
pagerbė Ole Bjoem

Danijos parlamento at
buvusį užsienio reikalų

politiką apibūdino Christopher 
Emmet, pirmininkas organizaci-

būtų apkaltinti šnipinėjimu, iš
jungti iš gyvenimo ir nutrauk
ti sovietam nenaudingą jo veik
lą, o tuo pačiu pasiekti ir kitą 
tikslą — "mainus". Taigi
— Ar ne dėl to jis suimtas, 
kad būtų naudingas šnipų mai
nam?

Times ir H. Tribūne gretino 
su Barghoorn suėmimu sovieti
nių šnipų paskutinį suėmimą 
Amerikoje — spalio 30 Engle- 
vvood, N.J. suimti trys rusai 
šnipai ir JAV pilietis John W, 
Butenko, jiem teikęs informa
cijas. Bus teismas- Dar anks
čiau bus šnipų Baltch teismas., 
šio fakto šviesoje tikslinga pri
minti lapkričio 12 parašytus 
Darbininko žodžius apie sovie
tinių šnipų teismą. “Per tą lai
ką Sovietuose bus suimtas ko
kis Amerikos turistas, nuteis
tas už šnipinėjimą, ir tada 
sidės derybos pasikeisti 
pais”.

Tam Barghoorn suimtas 
bai laiku".

REAKCIJA AMERIKOJE: tarp 
santykiam su Sovietais palan
kių

Universitetų žmonės Jr šiaip 
intelektualai labiausiai susijau
dino. Jiem didelis nustebimas, 
nes tarp jų nemaža yra santy
kių su Sovietais šalininkų. Jie 
prabilo argumentu: Barghoorn 
suėmimas labai pakenksiąs pra
sidėjusi em geriem santykiam 
tarp Amerikos ir Sovietų moks- 

i. Kai kurie jau pasi
skelbė atsisaką nuo suplanuo
tos turistinės kelionės (esą ir 
žmonos įspėję: ar tau nebus 
kaip Barghoorn ).

N.Y. Times vedamajame pa
kartojo aną argumentą ir ašt
riai sovietus .itarė: suėmimas 
pataikytas laiku, prieš praside
dant kitą savaitę derybom dėl 
kultūrinių mainų programos; 
tai kelia įtarimą — sako Times 
—kad sąmoningai norima tiem 
pasitarimam pakenkti.
Laikraštis įtaria dar daugiau

— tai esąs "naujas naujos
"Maskvos dvasios" ženklas". 
Pirmuoju ženklu laikraštis lai
ko trukdymus kelyje į Berlyną. 
Tokiu sugretinimu L_ _
parodo kartų nusivvlima ana karini4 *84 ™«ninkas gen. 
Maskvos dvasia. ' ’ Felt- Vietnamo karinis viršinin-

___________________________ kas gen. Harkins. Jie tarsis
dėl politikos Vietname. Nuo to 
priklausys ir gen- Harkins li- 

' kimas.
Leidžiami gandai, kad gen. 

Harkins esąs nepageidaujamas 
naujajai Vietnamo valdžiai, esą 
jis palaikęs artimus ryšius su

jos “American Friends of Cap- 
tive Nations”. Invokaciją pra
džioje sukalbėjo rumunų orto
doksų kun. Fl. Galdau, pabai
goje — prel. J. BaUcūnes.

JUNGTINĖSE TAUTOSE: Įtampa atgijo
J. Tautose lapkričio 13 Pran- bina tą, nuo kurio taip nese- 

cūzijos. Anglijos, Amerikos at- niai nukentėjo, 
stovai pasisakė griežtai prieš 
Sovietų nuolat kartojamus kal
tinimus Vokietijai dėl įtampos. 
Prancūzijos atstovas kalbėjo, 
kad įtampo* kaltininkas ne 
Vokietija, o grėsmė susisieki
mui su Berlynu, Berlyno siena, 
atsisakymas duoti Vokietijos

PIETŲ AZIJOJE: Cambodia atsisakė Amerikos paramos
Cambodia lapkričio 12 pra

nešė, kad atsisako nuo Ameri
kos paramos su 1964 pradžia. 
Amerikos ir Prancūzijos kariuo
menė turės iš Cambodia išvyk
ti. Iš Amerikos Cambodia gavo 
365 milijonus nuo 1955, kada 
gavo nepriklausomybę. Pas
kutiniais metais Cambodia vis 
reiškė nepasitenkinimą, kad A- 
merika duoda karinės pagalbos 
jos kaimynam Thailandui ir P- 
Vietnamui. Cambodia pareiškė

dabar, kad nori būti politiškai 
“nepriklausoma“. Bet nepareiš
kė. kad atsisako nuo Sovietų ir 
Kinijos paramos. Priešingai, ji 
kalbėjo pasikvietusi specialistus 
iš 5 komunistų valdomų kraš
tų, kurie padės jai įvykdyti "pa
žangų socializmą".

Tai aiškus svirimas iš neu
tralumo’’ į komunistinius blo
kus. Ta linkme pasinešęs ir 
Pakistanas.

O VIETNAME: atėjo eilė gen. Harkins?
Havajuose lapkričio 20 susi- prez. Diem, o ne su generolais, 

tiks valstybės sekr. Rusk, ap- Norima, kad* Harkins butų pa
saugos sekr. McNamara, štabo keistas, kaip buvo pakeistas at- 
viršininkas genr Taylor, patarė- stovas Nolting ir ČIA viršinin- 

laikraštis ^c^€OrSe Bundy, Pacifiko kas Richardsonas, kurie buvo 
kaltinami veikę su Diem. Reiš
kiamas pasitikėjimas ambasado
rium Cabot Lodge, kuris buvęs 
santūrus Diem ir palaikęs san
tykius su generolais.

šie gandai leidžiami Vietna
mo generolų vardu, bet tai ga
li būti tik priedanga tiem Ame
rikos pareigūnų sluoksniam, iš 
kurių ėjo perversmo skatini
mas.
Dar dėl gen. Harkins

Apsaugos sekretoriaus padė
jėjas Arthur Sytvester paneigė

Susikirtimas naujas dalykas 
bendroje tylos apie Sovietus 
atmosferoje.

— Sonetas lapkričio 12 ne
taikė represijų Brazilijai bei 
Argentinai, priimdamas para
mą Pažangos programos visiem 
nariam. Bendra suma 3,742.000, 
000.

— Vietname lapkričio 13 ko
vose su komunistais žuvo ar 
sužeisti 110 vyriausybės karių, 
komunistų žuvo 20. Tai di
džiausias Vietnamui nuostolis

— Vietname lapkričio 4 po
rą dienų-po perversmo, komu
nistų teroristai metė sostinėje 
tris rankines granatas ir sužei-

sę. A. Stevensonas įspėjo, kad 
Sovietų puldinėjimai napaveiks 
Nato pasiryžimo jėgas sustiprin
ti. Sovietų atstovas Novikov 
neliko skolingas — ironija at

SOVIETAI DĖL HARRIMANO

CAMBOOIA ir kaimynai

Kai diplomatai koegzisten
cijos nesuranda, tai...

Kai įtampa pakilo, tai atoslū
gio reikalui galima šauktis hu
moristų politiniam klausimam 
spręsti ir koegzistencijai toliau 
palaikyti. Atolydžio projektai 
keliem klausimam:

L Kultūriniai mainai. Kitą 
savaitę Maskvoje turi prasidė
ti derybos dėl kultūrinių mai
nų programos. Būsią siūloma 
pasikeisti ir profesoriais. Lygy
bės principo laikantis, reikia, 
kad Amerikos vyriausybė iš 
lapkričio 13 atvykusios į Ame
riką sovietinių intelektualų de
legacijos vieną profesorių ap
gyvendintų kalėjime. Sovietai 
ta programos punktą įvykdė— 
prof. Barghoorn jau Maskvos 
kalėjime.

2. Dėl kviečių. Kviečių par
davimas tik laikinai sumažins 
sovietuose kviečių trūkumą ir 
tik laikinai sumažins Ameriko
je kviečių perteklių. Kad Ame
rika išvengtų nemalonaus kvie
čių pertekliaus, reiktų perkelti 
į Amerikos žemės ūkį sovietų 
kolchozininkus, o kad Sovietai 
išvengtų nemalonaus kviečių 
trūkumo, reiktų perkelti į So
vietus kapitalistinę sistemą.

3. Dėl Berlyno. Mainų prin
cipą taikant, toliau galima iš
vengti nuolatinio Maskvos jau
dinimosi dėl konvojų skaičiavi
mo kelyje į Berlyną ir Ameri
kos jaudinimosi lankantis Ber
lyne dėl sienos- Vakariečiai tu-

Izvestija lapkričio 12 paskel- retų patenkinti sovietų reika- 
bė, kad Sovietai niekada neža
dėjo atitraukti savo kariuome
nės iš Kubos. Tai buvo atsaky
mas į W. Averell Harrimano 
pareiškimą, kad Chruščiovą s 
du kartu žadėjęs atitraukti vi
są kariuomenę.
PAŽANGOS PROGRAMA 
NEVEIKIA

Amerikos delegacijos pir
mininkas Harrimanas Sao Pau
lo tarpamerikinėje konferenci
joje priminė, kad per 27 mė
nesius Amerika skyrė lotynų

lavimus iškilnoti kareivius iš 
mašinų, jei Sovietai patenkins 
vakariečių reikalavimus, kad 
akmenys ir plytos būtų nukil
notos nuo Berlyno sienos, o 
taip pat ir vielų užtvaros bei 
sargybiniai.

šaukiasi Kennano:
'sweok, svarstydamas

Vietnamo kovos prieš komunis
tus ateitį, neaiškiais posakiais 
kartoja mintis, kurios buvo 
Times James Restono ir redak-

žinias, kad gen. Harkins bus Amerikos reikalam 2.3 bilijo- cijos skelbtos. Padėčiai paaiš- 
............ nūs. Kaltino, kad lotynų Ame

rikos valstybės padariusios per 
maža pastangų. Tuo tarpu lo
tynų Amerikos valstybės, la
biausiai Brazilija, kritikavo 
Amerikos politiką, kurios ji 
siekia per Pažangos programą

— Amerikos karinis dalinys 
54 vyrai ir 13 mašinų lapkri
čio 12 kelyje iš Berlyno į Vo
kietiją nebuvo sukliudytas. Spė
liojama, gal Sovietai laikysis 
taisyklių, kurias paskelbė są
jungininkai: išlips iš mašinų 
tik tada, kai keleivių skaičius

atšauktas. Priminė, kad anks
čiau spauda skelbė iš Vietna
mo melagingas žinias, skelbia 
ir dabar. Konkrečiai minėjo 
Times iškreiptus pranešimus 
apie gen. Harkins ir ambasado
riaus Lodge pasikalbėjimus.

— Vokietijos kancleris Er- 
hardas lapkričio 12 pareiškė, 
kad Vokietija neduos ilgame
čio kredito sovietiniam kraš
tam, kol Sovietai neatsisakys 
nuo dabartinio elgesio su Vo
kietija, svetimo santykių atoly- 
džiui. Erhardo kalba teigiamai 
vertinama valstybės departa-

kinti žurnalas dar šaukiasi dip
lomato Kennano pareiškimo: 
"Žmonės, kurie tikisi komunis
tų jėgos kapituliacijos, kalba 
apie kažką nerealaus, lyg jie 
tikrai norėtų karo". Tokią klai
dą žurnalas prikiša 
Dullcs politikai.

— AFL-CIO vadai 
unijų narius aktyviai
ti rinkimuose ir pasipriešinti 
"dešiniųjų grėsmei".

— Senate parama užsieniui 
nuspausta iŠ prašytų 4.2 bir

bus didesnis nei 30, neskaitant jonų iki 3,742.000.000. ALsto-

velionies

paragino 
dalyvau-
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Žmones, kuriuos iškelia perversmo banga
Dienos veidai Vietname

Ii

Žmonės miršta, kiti jų vie
tas užima- Gal dar tinkamesni 
naujiem laikam... Taip nori 
optimistiškai nusiteikti, sekda
mas natūralų žmonių nutekėji
mą ir atitekėjimą.-

Kitokia nuotaika sutinki tuos, 
kurie ateina nenatūraliu būdu', 
perversmų keliu. Tada imi ste- 

‘ bėti, kokius žmones toki susi- 
drumstimai iškelia į gyvenimo 
priekį. Tokis noras stebėti ky
la ir sekant dabar nuotaikas į- 
bangavusį Pietų Vietnamo su- 

. kilimą.

Pradžioje buvo trys genero
lai. Tarp jų buvo Duong Van 
Minh, 47 metų vyras, kuris po 
perversmo tapo karinėje junto- 
je pirmuoju, prieš perversmą 
prezidento Diem karinE pata
rėjas. Amerikiečių informacija 
mini ji su simpatija ir pasiti
kėjimu kaip “nuoširdų patrio
tą ir geriausią šio krašto kar-‘ 
nį vadą” (Newsweek). “JV pa
reigūnai visada jį laikė logišku 
vadu kariniam sukilimui prieš 
Diem”. Amerikiečiai jį laiko 
taip pat nuoširdžiu Amerikos 
draugu, nors jis ir prancūziš
kos mokyklos generolas. Gen. 
Taylor nuo seno su juo pažįsta
mas ir susitikę tenisą žaidžia. 
“Tačiau Minh pagal vieno at
sakingo JV pareigūno praneši
mus vEada atmesdavo pervers
mo sugestijas JE vEada saky
davo esąs priešingas karinei 
valdžiai krašte ir griežtai atsi
sakydavo maišytE Į politiką 
(Newsweek).

“Duong Van Minh prestižas 
sąmokslui davė orumo”, sako 
N.Y. Times korespondentas Sai- 
gone, palankus perversmui. Ta
čiau sukilimą techniškai vykdė 
ne jis. “Dvi savaites prieš per
versmą generolai pasakė jam 
< kitam generolui: Ton That 
Dinh): “Jūs turite pasirūpinti 
perversmu; laikas gelbėti jū
sų tėvynę”.

vėliavom”. Prancūzų valdymo 
laikaE jE buvo vienos provinci
jos valdytojas. Antrojo karo 
metu jE buvo *privttinis sekre
torius admirolui Decoux. Kai 
japonai Decoux nugalėjo 1945 
kovo mėn., Tho “išgelbėjo sa
vo galvą imdamasis kompro
misų su nugalėtoju, o paskiau 
su Vietnamo komunEtaE”. 
Diem valdžioje būdamas, sėk
mingai derėjosi su japonaE, 
bet pasiųstas derėtis su budis
tais nieko nelaimėjo.

Mokėjimas daryti kompromi
sus padės Tho sugyventi su A- 
merikos Įtaka, o jei sustiprėtų 
komunistų Įtaka, tada ... Tai 
ne kovotojas, taip pat nė- ne 
valdytojas sunkiais kovos 
kaE.

rolo siūlymus atmetė ir patarė: 
“Nesikišk Į politiką; palik ją 
man”. Liepė važiuoti į Dalat ir 
pasilsėti. Dinh nuvyko į Dalat,

jai-

per-
Ton

vienas

Kovotoju ir herojum po 
versmo pasEkelbė gen. 
That Dinh, 33 metų, 
jauniausių generolų, vienas E
dviejų generolų, kurie turėjo 
pradžioje vEišką prezidento 
Diem pasitikėjimą. JE dalyva
vo žygyje prieš budistų pago
das. JE kalbėjo spaudos konfe
rencijose apie “užsienio avan- 
tiurEtų sąmokslą”, ČIA parei
gūnus netiesiogiai vadino “krip- 
to komunEtaE”, o budistus—ko
mu nEtais... Dinh demonstra
vo savo tuštumą ir vadovavosi - 
ambicija. Laikraščių fotografus, 
kurie ji fotografavo, visada šil
tai sutinka. Po žygio prieš pa
godas save laikė respublikos he
rojum, kuris išgelbėjo prezi
dento garbę ir valdžią- Kitiem 
karininkam privačiai kalbėjo; 
Aš nuveikiau Cabot Lodge. JE 
čia atvyko smūgio duoti, bet aš 
ji nuveikiau ir Egelbėjau kraš
tą”-

šiam ypatingam generolui Į- 
kalbėjo sąmokslą planavę ge-

Taigi Minh perversmą pri- nerolai, kad jE tikrai herojus; 
kad jis Diem skriaudžiamas ir 
kad jis turįs būti vyriausybėje 
drauge su kitaE karininkais. 
Jis nuėjo pas prezidentą Diem 
su taE vyriausybės papildymo 
siūlymaE, neužmiršdamas sa
vęs papirštį vidaus reikalų nri- 
nisterius, kurio žįnioje vEas vi
daus saugumas.

Prezidentas Diem, nors ir JurgE Vaitkevičius, abudu apie 
kaip jam buvo palankus, neda
rė, kaip buvo siūlomas. Gene-

kitų generolų akyse. Preziden
to jis nepaklausė, nuo politikos 
neatsisakė — priešingai, virto 
jau sąmokslininku, pavojingu 
sąmokslininku, nes jo žinioje 
buvo divizija, galinti perversmą 
surengti, o taip pat charakteris, 
E kurio galima laukti visokių 
avantiūrų, žiūrint, kas jo am
biciją paglostys.

Jis veikė. Trys dienos prieš 
perversmą Dinh pasiuntė savo 
pavaduotoją Nhuyen Hun Co 
į My Tho miestą, kur buvo 7 
divizija. Ten Co kalbėjo divi
zijos vado pavaduotojui ir ki
tiem apie rengiamą perversmą.

DABAR JŪS GALITE APLANKYTI savo artimuoju* Lietuvoje, 
ir biznio keliones j

Pažymėjo. kad gen. Dinh dar

ris pirmuun-

niams pigiau nei bet kur kitur. Dėl papildomų informacijų ir nemo
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Cosmos Parcels Express Corporation
Paskubina jūsų siuntini jftaų dra»^gam« ir g1mlnėm« į bet kuria
SSSR dalį...........................................Licensed by V/O Vneshposiltorg
SIUNTINIAI APDRAUSTI — PRISTATYMAS GARANTUOTAS 

------  GAVĖJAS NIEKO NEMOKA •-----
Visuose mūsų skyriuose jūs rasite dideli pasirinkimu medžiagų

apsiverkė- “Tai mano kaitė”, 
taEbėjęs generolas, “kada 
mane įtarėt, tai paskutines

hkau namie”. Jis tuojau 
sysiąs savo kaltę, jis įsai 
savo pavaduotoją suimti ir su
šaudyti. Sušaudymui pasiprieši- ’ 
no prezidento brolis Nhu.. 
Tas melodramatiškas pasikal
bėjimas baigėsi susitarimu pasi
priešint rengiamam generolų 

perversmui ir tam reikalui 
Dinh pasiūlė atvest į sostinę jo 
kariuomenę. Kad nebūtų erzi
nami amerikiečiai, galima pada
ryti jiem malonią staigmeną — 
išsiųsti viešai E miesto specia
liuosius dalinius. Prezidentas 
sutiko.

dengė savo autoritetu, darbą 
atliko kiti.

Taip gen. Dinh klasta nugink
lavo prezidento rūmus ir apsu
po juos sava kariuomene, ku
ri laikui atėjus ne prezidentą 
gynė, bet nukreipė ginklus 
prieš jį.

Gal tai rytų kovotojo herojo 
būdas. Vakaruose tai būtų lai
koma Judo tipo herojum. Gene
rolas gavo taip pat atlyginimą, 
kurio nebuvo gavęs iš preziden
to — jis dabar vidaus reikalų 
ministeris, ir jo rankose vi
daus saugumas.

Spauda, E kurios surinkti šių 
veidų bruožai (Times, News- 
week), rašo kad jie sutelks tau
tą kovai su komunEtaE ir ves 
tautą į demokratijos stiprėjimą 
geriau, nei tai buvo Diem lai- 
kaE.

Be abejo, bus ir žmonių, ku
rie tuo patikės.
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Ministeris pirmininkas Ngu- 
yen Ngoc Tho yra 55 metų, ci
vilis. artimas gen. Minh drau
gas. buvęs Diem vicepreziden
tas. Jis turi kraštą valdyti. Tai 
švelnių manierų žmogus, turi 
gabumus derėtis, linkęs visada 
eiti į kompromisus, tad tarna
vęs. anot Newsweek. ‘Įvairiom

VIETNAMO jurtos pirmininkas gen. Minh (d.) su amerikietiais — 
Max Taylor ir planavimo šefu Rostowu.

gen.

— Kun. Icleb. J.C. Jutkevi- 
čius, Athol, Mass., rašo, kad jo 
parapijos k apylinkės lietuviai 
parašę virš 300 laEkų "Life" 
žurnalui, kuris buvo skirtas So
vietų Sąjungai ir kur nebuvo 
užsiminta nė žodžiu apie Lie
tuvos pavergimą ir lietuvių tau
tos naikinimą. LaEkų autoriai 

, jau gauną atsakymus E “Life” 
leidėjų: “Mūsų redaktoriai pas
toviai remia Baltijos tautų lais
vės atstatymą”.

B. B. PIETKIEVVICZ, Pre*.
47 and Rockwell Street. Tel. LAfayette 3*1083

Nemokamai vieta automobiliams
ON

PASAKOJA DU LIETUVIAI—PABĖGĘ JURININKAI
kaE nugriovė bokštą. Taip pat 
buvo nuimta Marijos statula, 
vargonai ir kt. Dabar yra pri
statyti šoniniai priestatai — sa
lės, taip kad nesudaro bažny
čios vazido. Įrengta koncertų sa
lė — filharmonija. Pamaldom 
dabar naudojama maža patalpa 
— buvusi evangelikų koplyčia”.

T. Žiburiai spalio 31, lapkri
čio 7 plačiai aprašė pasakoji
mus dviejų lietuvių jūrininkų, 
kurie pabėgo E “Alytaus” lai
vo ir gavo azylį Kanadoje. Jų 
pavardės — Albinas Vibrys ir

30 metų amžiaus. E sovietinio 
laivo, vardu “Alytus”, pasitrau-
kė liepos 17, bet viešumoj te
galėjo pasirodyti tik dabar. T. 
žiburiam jie papasakojo apie 
savo tarnybą laive, pabėgimą 
k gyvenimą Lietuvoje.
"Alytaus" tanklaivy

Nuo pavasario sukiojosi lai
vas Kanados pakrantėse. Jo už
davinys buvo aprūpinti geria
muoju vandeniu žvejų laivų 
grupę. Alytus” atvykdavo į 
Halifaksą paimti vandens k 
vėl grįždavo prie bazės. Kai 
laivas stovėdavo uoste, galima 
buvo išeiti į miestą grupėm po 
3 ar daugiau. Grupėm visada 
skiriami politEkai patikimi va
dovai. “Alytaus” laive tarnau
ja ir daugiau lietuvių — maž
daug pusė lietuvių, pusė rusų.

“MintE pasilikti Kanadoje 
yra gyva vEų sovietinių jūri
ninkų galvose, tik niekas neži
no kaip. Be to, vEiems yra pri
pumpuota kad, pabėgusius grą-

i PIRMAUJANTI DEŠRŲ PREKYBA NEW YORKE 
į VOKIŠKOS SPECIALYBĖS

SCHALLER& WEBER
AUGŠČIAUSIOS KOKYBES PRODUKTAI 

Mūsų krautuvėse geriausios dešros
Kelionei ir TV užkandžiui — kumpiai, įvairiausios mėsos ir kiti produktai 
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SPAUDA

žiną atgal”. Kai Vibrys ir Vait
kevičius apsisprendė prisistaty
ti į Kanados imigracijos Įstai
gą, jie dar nebuvo tikri, ar ne
bus išduoti Buvo su jais leEta 
kalbėtis atvykusiem laivo kapi
tonui ir sovietų atstovybės E
Ottavos sekretoriui. Kai bėgliai 
grįžti griežtai atsisakė, “Aly
taus” laivas uoste prastovėjo 
dar visą savaitę. Kai jE išplau- 
kė, tada tik bėgliai atsikvėpė.
Palangoje ir Klaipėdoje

Jūrininkai pasakojo, kad 
smarkiai atstatoma Palanga, 
nes pripažinta pirmaeiliu ku
rortu. Šventoji vEEkai apleis
ta, praplaukia tik motorinės 
žvejų valtys. Klaipėda auga. 
Uostas pagilintas. Jame prisi
laiko žvejybinE laivynas, kurio 
laivai pavadinti lietuvEkaE 
vardaE —- Alytus, Tarybų Lie
tuva (sudegė), Marija Melnikai- 
’tė ir kt. Klaipėdoje yra ir ka
irinio laivyno bazė, bet ten 
vEkas rusiška — ir laivų var
dai ir jų įgulos. E viso Klaipė
doj labai daug rusų. Jų skai
čius daugėja... Vokiečių ne
daug — repatrijavo; pasiliko 
tik tie, kurie dėl dokumentų 
stokos negalėjo Evykti. Laetu-
viai Klaipėdoje susirinkę E vi
sos Lietuvos. Daug kam tenka 
dirbti žvejyboj ir žvejų kol
choze”.
Klsipėdos bsžnyčia

“Leidimas buvo duotas sta
tyti bažnyčią raEte, — pasako
jo Vibrys. — žmonės vežė sunk- 
vežimiaE gružą kaip galėdami. 
Statybą vykdė tik lietuvių ran
kos. Daugumas dirbo laisvalai- 
kiaE savanoriškai, neimdami 
jokio atlyginimo. Kai buvo įsa
kyta bažnyčią nugriautu nie
kas .E lietuvių nepridėjo ran
kos; net kaliniai atsisakė prEi- 
dėti. Tada buvo Įsakyta kariuo-

4^2%
vi*** *,kn\

Mokame nuo 1962 metų vasario 1 dienos
Pinigai įdėti prieš mėnesio 15 d. duoda dividendus už visą mėnesį. 

Dividendai mokami sausio ir liepos 31 d.
Prašome aplankyti naują mūsų namą-

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.

INVESTMENT 
ACCOUNTS

SIŲSKITE Į LIETUVĄ IR SSSR
DOVANŲ SIUNTINIUS

Kaime ir mieste
“Žmonės pamaldose dalyvau

ja gausiai, ypač kaimuose. Ten 
daugiau laEvės k lietuvEkumo. 
Mieste jau reikia daugiau sau- 
gotis pašalinių akių: jungtuvės, 
krikštai ir kt. patarnavimai 
vyksta naktimE. Tuo naudojasi 
net partiečiai. Kaimuose labai 
populiarūs atlaidai. Užtat kol
chozų vadovybėms Įsakyta ne
duoti sunkvežimių ir kitų susi
siekimo priemonių. Partija at
laidų dienomE k* tai pamaldų 
metu ruošia visokias šventes, 
kad atitrauktų žmones nuo re
liginių švenčių...

“Kaime gyvenimas sunkes- 
nE, bet kolūkiečiai padeda 
miestiečiam maEtu. Savo 60 va
rų darželiuose augina daržo
ves ir kt., atveža kiaušinių. 
Krautuvėse jų nėra. Bulvės la
bai brangios — centneris 6-10 
rb., o mėn. darbininko alga 70 
rb. Jūrininkai gauna mėnesiui
80 rb., o jei Ebuna visą mėne
si jūroj — dar 40 rb. Batai 40- 
50 rb., eilutė 80-200 <rb.

“Miestuose eilės žmonių sto
vi prie mėsos krautuvių, ypač 
mėsos likučių — galvų, kojų 
ir pan. Mėsos klg. kainuoja 
3.5 rb., o likučių —50 kap. Už
tat žmonės stovi naktimE. Kai 
milicija nuvaro, žmonės sueina 
Į daržus ir ten Elaukia, iki ati
daro krautuvę. Sovietų Sąjun
gos žmonės visi geria samago- 
ną ir visi iš valduos vagia dau
giausia E vargo bei skurdo.”

“Kolchozuose daugiausia 
dirba vyresnio amžiaus žmonės.

— gerą atraižą medžiagos paltui, kostiumui, suknelei’ 
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IMPORTUOTOS IR VIETINĖS
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Žvaigždės aptemusiame danguje
Latvijos valstybiniame ženk- tijos pamario valstybe- Ji nie

kam pikto nedarė, nieko ne
šum auksinės saulės melsvame skriaudė. Gausios mažumos — 
dugne. Tie dangaus švyturiai vokiečiai, rusai, gudai ir lenkai 
ženklina šviesią tautos būtį po 
giedriu Dauguvos šalies skliau
tu. Deja, šiandien dangus yra 
užtemęs sunkia nelaisve ir prie
spauda. Kai žvaigždės skaisčiai i 
sumirga tamsią naktį ar saulė 
prašvinta pro audrotus debe
sis, latvių tautos širdį užlieja 
dar didesnis graudumas: gamta 
atsimaino ir nUsigiedrina, tik 
žmogaus-priešo rūstumas neat- 1 
sileidžia. Jis toks niaurus, slo
pus ir žudąs, kaip mirtis. Ar laisvės laikais tie kraštai būtų 
yra išsigelbėjimas, kurio šau- savo žmones skriaudę. Priešin

gai, dabar daromos skriaudos 
norima uždengti tariama “so
cialistine pažanga”, kuri nieka
da nepalyginama su nepriklau
somybės laikais. Toks palygini
mas išryškintų bolševikų melą, 
kurio pagrindinis tikslas nėra 
net žmonių gerovė, bet sieki
mas pateisinti savo komunisti
nę tvarką ir rusiškąjį imperia
lizmą.

— turėjo visišką kultūrinę lais
vę. Nebuvo nė luomų skirtumo
— vadinamo proletariato ir 
buržuazijos, kai seni vokiečių 
dvarai išdalyti. Visų gyvtntojų 
padėtis buvo išsilyginusi, be
veik vienoda.

psalmininkas maldauda
mas, kad būtų išgirstas belais
vių vaitojimas ir išlaisvinti skir
tieji mirti?

kėši

Latviai, mūsų broliška gentis, 
yra reta tauta istorijoje. Per 
visą tūkstantį metų ji daugiau 
gyveno nelaisvėje, negu būda
ma nepriklausoma. Tokio liki
mo mažų tautų nedaug beišli
ko gyvų. Jei latviai atlaikė il
gų amžių vergiją ir jų krašto 
niokojimą, tai rodo, kiek gaju
mo ir tvirtos dvasios ši aistiš- 
ka tauta turėjo ir tebeturi. Am
žių sukietintu atsparumu, ti
kimės. atlaikys ir mūsų laikų 
didį Į siaubą. Turime didelį pa
sitikėjimą Dievu, kad priešo 
slėgimas, tariant psalmės žo
džiais. bus pakeistas kaip sudė
vėtas drabužis ir tautos vaikai 
vėl gyvens saugioje laisvėje.

Amerika nepripažįsta Pabaltijo okupacijos, bet Liet u va, Lat
vija, Estija dingsta iš Amerikoje spausdinamy žemėlapiu ga- 
minamy gaublių - globų ir kt. mokslo bei informacijos prie
monių. Senatoriaus Tbomo J. Dodd reikšminga reakcija.

J. JASYS
New London, Conn.Wa$hingtone veikia Nepri

klausomos Lietuvos pasiuntiny
bė, New Yorke ir Chicagoj — 
generaliniai konsulatai, Los 
Angeles ir Bostone — garbės, 
konsulatai. Amerikos preziden
tas ir Valstybės departamentas 
kasmet pakartoja “urbi et 0^-3 
bi”, kad Amerika nepripažįs
ta Pabaltijo okupacijos. Lietu 
vos, Latvijos ir Estijos nepri
klausomybės dienomis kasmet 
Amerikos kongresas virsta iš
kilmingomis demonstracijomis 
už

aštrūs pareiškimai skamba^So- 
vietų Sąjungos adresu.

Tai viena medalio pusė. Ant
roji yra skirtinga.

Amerikoje spausdinamuose 
žemėlapiuose, gaminamuose glo- 
buose, knygose, vartojamose lapis, skirtas 
mokyklose jaunajai kartai auk
lėti jau -pasigendama Lietuvos, 
Latvijos, Estijos vardų. Jų vie
toj tik jų okupanto vardas ir 
spalva.

Prieš trejetą savaičių mano

duktė (5 skyr.) parsinešė iš vie
nosios mokyklos pasaulio že- 
j^ėlapi. kuris buvo išdalintas vi- 

«am skyriui. Tame žemėlapyje 
Pabaltijo vietoj — jokių Lietu
vos, Latvijos, Estijos žymių’ tik 
vientisas Sovietų Sąjungos lo
pas bei vardas. Tas pats žemė-

> “mokymo tiks
lams”, padovanotas vieno ban
ko, buvo išdalintas ir kitų New 
Londono mokyklų Įvairiuose 
skyriuose.

Nutariau reaguoti ir parašiau 
Šen. Thcmui J. Dodd, Senato

ra- 
tau-

jun-

Lapkričio 18 minint latviam 
Nepriklausomybės paskelbimo 
45 metų sukaktį, laikome tą 
dieną ir savo švente, nes esa
me ne tiktai giminiško kraujo, 
bet ir bendros nedalios broliai, 
nuskriausti didžio kaimyno, ku
rio godumas vis pasikartoja ir 
neleidžia laisvai gyventi 
miom Baltijos pamario 
tom.

Tokioje nelemtyje mus
gia ir bendra kova už savo lais- 

Laisvės dienos Latvijoje bu- vę, kurios siekiame ir turime 
vo gražaus ūgėjimo ir pažan- viltį laimėti. Nuo šiol mūsų 
gos nužymėtos. Po pirmojo pa- bendras likimas yra taip suta- . 
saulinio karo kraštas greitai at- pęs. kad ir laisvę atgavę tega- 
sistatė. iškilo nauji miestų pa- lėsime būti drauge žymiai stip- 
statai ir kaimų sodybos, išsitie- resniam ryšyje, negu kada nors 

anksčiau.
Didžioje brolių latvių šven

tėje sveikiname ir linkime: Lai 
saulės mūžu dzivo briva Latvija 
un latviešu tauta! Tegyvuoja 
saulės amžių laisva Latvija ir 
latvių tauta!

sė lygūs ir platūs keliai, išsi
plėtė mokyklų tinklas, pagau
sėjo knygų ir laikraščių, sukles
tėjo menas, muzika, vaidyba 
ir mokslas. Medžiaginė ir dva
sinė kultūra, stipriai pašokusi, 
darė Latviją tikrai šviesia Bal-

RYGOS mies-as. 
liejas."

j tave musu mintys skrieja, už tave lūpos maiJos žodžiais

su Jungti-

užsienio santykių komiteto na
riui, laišką šio turinio:

“Sovietų Sąjunga jėga oku
pavo Pabaltijo valstybės. Jung
tinės Valstybės niekad nepripa
žino šio neteisėto ir begėdiško 
okupacijos akto. Jungtinių A- 
merikos Valstybių vyriausybė 
palaiko diplomatinius santy
kius su laisvąja Lietuva, Esti
ja ir Latvija. Pagal Jungtinių 
Valstybių užimtą poziciją Pabal
tijo valstybės nėra 
Sovietų Sąjungos 
(pabr. laiške).

“Bet kas darosi
nių Valstybių mokyklomis? Pa
baltijo valstybės išnyko iš var
tojamų mokyklose pasaulio že
mėlapių ir globų. Žemėlapiai 
vietoj Lietuvos, Estijos ir Lat
vijos jau rodo Sovietų Sąjungą.

“Aš čia pridedu vieną toki 
žemėlapi, kuris buvo išdalintas 
New Londono, Conn., mokyk
lų mokiniams. Sis buvo įteik
tas mano dukrai.

“Po to, kai jūs susipažinsite 
su vardu ir užimama vieta as
mens, dalyvavusio šį žemėlapi 
parengiant (valstybinės kolegi
jos profesorius ir departamen
to viršininkas), jūs, greičiau
siai, su manimi turėsite sutik
ti, kad Sveikatos, švietimo ir 
Gerovės departamentas griauna 
tą politiką, kurią formuoja Vals
tybės departamentas.

“Man yra didelė garbė ir pri
vilegija rašyti Jums, kaipo sena
toriui, kuris padarė geriausią 
iki šiol pareiškimą Jungtinių 
Valstybių Senate pavergtųjų 
tautų išlaisvinimo reikalu 
(1963 m., vasario 14 d. posėdy
je — Lietuvos Nepriklausomy
bę minint) ir kaipo asmeniui, 
kuris yra žinomas kaip garbin
gas kovotojas prieš komunisti
nę ikonspiraciją. Aš manau, kad 
kas nors turėtų būti padaryta, 
kad ši situacija — kur Ameri-

kos mokyklos talkina Sovietų 
Sąjungos, o ne Amerikos užsie
nio politikai — būtų pataisy
ta?”

Šen. T J. Dodd į šį laišką rea 
gavo greitai ir plačiai. Tai ma
tyti iš jo spalio 31 d-, man pa
siųsto atsakymo:

“Jūsų spalio 19 laiškas iške- 
liavieną aktualiausių klausi
mų.

Aš parašiau laiškus Ameri
kos Geografijos Draugijai, 
Rand-McNally bendrovei New 
Yorke ir Weber-Costello bend
rovei Chicagoje, kurie gamina 
daugumą žemėlapių, vartoja
mų Jungtinėse Valstybėse, ra
gindamas, kad Europos ir So
vietų Sąjungos žemėlapiai kaip 
nors prisiderintų prie fakto, 
kad Jungtinių Valstybių oficia
li politika nepripažįsta Baltijos 
valstybių į Sovietų Sąjungos 
teritoriją inkorporacijos. Aš 
taip pat rašiau Pentagonui, į- 
teigodamas, kad Gynybos de
partamento spausdinami žemė
lapiai laikytųsi panašių nurody
mų.

Pagaliau, aš rašiau Sveika
tos, Švietimo 
partamentui, 
padėtį kiek 
USIA (Jungt.
Agentūrai), reikalaudamas pa
tikrinti, kad jų skleidžiami že
mėlapiai atitiktų Amerikos po-

ir Gerovės de- 
kuris gal galės 
kontroliuoti
V. Informacijos

ir

litikai.
Ačiū už atkreipimą mano 

dėmesio į šį reikalą ir už nuo
širdų mano pareiškimo apie 
pavergtąsias tautas įvertinimą”.

Kokie bus šių Šen. Th. Dodd 
žygių rezultatai, pamatysim vė
liau. Jei jis gaus ir persiųs man 
atitinkamus atsakymus, aš juos 
paskelbsiu “Darbininke”. Savo 
ir jo laiškų nuorašus siūsiu Al
tui ir kt. institucijoms ir apie 
tai informuosiu senatorių.

Reikalas yra svarbus ir or
ganizuota veikla būtina. Manau,

kė ruoštis Į kelionę. Kartu bu
vo atsiųsta arbatos ir pusryčiai. 
Rugpjūčio 12 vakare jau bu
vau Raseiniuose. Vežimas sus
tojo ties kalėjimu. Vartininkui 
atidarius vartus, atsidūriau pla
čiame kalėjimo kieme, čia ra
dau gyvenusius keletą savaičių 
nemokamuose apartamentuo
se kunigus ir dvarininkus: kun. 
Adomą Juozą Stankevičių, kun.

(3) sargai, pusšimtinė kazokų ir Adomą Dobkevičių, kun. Ado-
Einant per miestelį, semina- tiek pat kitos rūšies kareivių. mą Mackevičių, dvarininkus 

rijos siuvėjas, rimtas senas žy- Iškeliavom. Žemaičių veži- Rinkevičių. Baranovskį ir kitus

KUN. MATAS VEITAS

SUKILĖLIO TREMTIS
Iš 1863 metų atsiminimų

das Izraelis, mane pastebėjęs, 
sušuko:

mas tingiai ritosi į priekį.... 
Po trijų mylių pasiekėm Kal-

— Ką aš matau! Juk tai ku
nigas Veitas!

Geras senukas tuojau prane
šė vyskupui Valančiui, ir šio į- 
sakymu atsiuntė iš semina
rijos šilto valgymo. Po to Kviat- 
kovskienė išgavo leidimą su ma
nim pasimatyti. Ji taip pat at
nešė arbatos ir gavo leidimą 
mane aprūpinti kelionei. Kas 
gali aprašyti nakvynę tokiuose 
apartamentuose, kur ne tik 
trūko gryno oro, bet reikėjo vi
są laiką kovoti su tais gyviais, 
kurie neatsako savo draugystės 
naujai atėjusiam gyventojui.

Iš ryto, rugpiūčio 11, karo 
viršininko leidimu ir jam pa
čiam dalyvaujant. Kviatkovskie- 
nė atnešė arbatos ir kuklius 
pusryčius kelionei. Po to stip
rioje apsaugoje buvau išvestas 
į aikštę, kur manęs laukė nau
ja sargyba ir didelis žemaičių 
vežimas. Įsėdau. Greta manęs 
susėdo keturi ginkluoti angelai

tinėnus, kur sustojom po atvi
ru dangumi, saulei kaitinant, 
čia, laimei, pasirodė Kaltinėnų 
vikaras kunigas čepavičius. ku
ris kiek galėjo panešti, atnešė 
užkandžių ir vyno, kurs suvilgė 
sukepusias lūpas, o ir sargams 
po lašelį teko. Ir jie pasidarė 
labai palankūs.

Rugpiūčio 11 apie 4 valandą 
sustojome Nemakščiuose. Ka
zokai išvijo namų savininką Ab
raomą ir jo jauną Sorę ir ma
ne ten apgyvendino. Vis dėlto 
žydas tuojau nuėjo ( kleboniją 
pranešti, kad jo namuose uždą 
rydintas kažkoks kunigas. Kle
bono šeimininkė iš sargybos 
karininko gavo leidimą su ma
nimi pasimatyti ir atnešė kiek 
valgio. Ji pasakė, kad jau prieš 
dvi savaites į Raseinius buvo 
išvežtas klebonas ir jo vikaras. 
Paskiau ji atsiuntė man iš kle
bonijos patalinę.

Ryte 5 vai. puskarininkis įsa-

kurių dabar nebeatmenu- čia 
buvo įtaisyta koplyčia, kur ku-

Rugpiūčio 15 vakare sargy
ba sustojo Vilkijoje ties Nemu
nu- Dėl ilgo stovėjimo po atvi
ru dangumi, rugpjūčio saulei 
kepinant, likau visai be jėgų. 
Mano rūpestingas puskarinin
kis, pasinaudojęs laisvu mo
mentu, nuėjo čia pat į kleboni
ją atsinešti maisto. Bet grįžo 
nieko nepešęs, ir dar iš klebo
no barnių gavo; žodžių, kuriuos 
tas pasakė puskarininkiui aš 
nekartosiu, nes, manau, ir pats 
Muravjovas gėdintųsi ką nors 
panašaus pasakyti. Tuo laiku 
Vilkijos klebonu buvo kunigas

5 vai. ryto įėjo kažkokia mo
teriškė su dviem dukterimis- 
Sugraudintas vyras užklausė, 
kas atsitiko jam išvykus. Vi
sus Ibėnų akalicos gyventojus 
išvijo iš namų, po to padegė 
ir viską sudegino. Ibėnai tai 
buvo smulkių bajorų akalica; 
vandalų rankomis ugnimi su
naikinta; šiandien ten gyveria 
burliokai. ,

Anas vyras buvo Šukevraus, 
o moteriškė — jo žmona su 
dukterimis. Kas su jais įvyko 
vėliau, nežinau, nes 10 vai. 
buvau išgabentas į Kauną.

čiai maitina savo keturkojus 
Ėdalą atnešdavo nešvariuose 
induose, ir visi valgėm kartu 
iš vieno indo mediniais šaukš
tais, sėdėdami aplinkui. Kaip 
atrodė tas indas ir kur buvo lai 
komas, tai turiu nutylėti — sa- 
pienti sat... Duonoje buvo 
daugiau smėlio kaip miltų, čia 
tik badas vertė valgyti tolį val
gį ir duoną. Bet daug gali tas, 
kas privalo.

Rugpiūčio 28 iškeliavome iš 
Kauno išvakarėse. Kartu su ke
liolika kriminalistų, buvome 
nuvesti į pirtį nusivalyti kelio-

kad, mūsų diplomatai, Vlikas, 
Altas, Bendruomenė ir Rezoliu
cijoms Remti Komitetas Los 
Angeles, o taip pat atskiri as
mens turėtų užpilti laiškais sa
vo senatorius, kongresmanus ir 
Baltuosius Rūmus, kad žemė
lapių, globų ir informacinių 
knygų leidėjai neklastotų Jung
tinių Valstybių politikos Pabal
tijo valstybių atžvilgiu. Lat
viai ir estai taip pat turėtų į- 
sijungti į šią akciją.

(Verta parašyti ir padėkos 
laiškų šen Th. J. Dodd. kuris 
taip nuoširdžiai gina pavergtų-

nigai laikė šv. Mišias, o vaka
rais visi susirinkdavo j vakari
nes pamaldas. Progai pasitai
kius ir aš atlaikiau šv. Mišias.

Rugpiūčio 14 prievaizda pra
nešė, kad pasiruoščiau kelionei. 
Prieš išvežamas, rugpiūčio 15 
suspėjau dar atlaikyti šv. Mi
šias, o 11 vai. jau sėdėjau ve
žime, apsaugoje...

Iš Raseinių važiuodami be 
sustojimo, pravažiavome du 
miesčiukus, kol sustojome prie 
Dubysos. Kiek nuošalyje buvo 
matyti bažnyčia. Man priskirtas 
žmoniškas puskarininkis tuoj 
pats nubėgo į kleboniją ir grei
tai atnešė karštos kavos puode
lį, ir užkandų. Tik suspėjau 
suvalgyti vietos klebono at
siųstą užkandą, kai atplaukė 
plaustas, ragindamas greičiau 
eiti. Koks tai buvo miestelis ir 
kokios parapijos bažnyčia, kas 
buvo tas garbingas klebonas— 
nebeatmenu.

Adalbertas Novickis. Bet gerų 
žmonių pasaulyje netrūksta. At
ėjo kažkuo nešina nepažįstama 
moteriškė ir pasiūlė iš jos pri
imti kuklią vakarienę. Si gera
darė buvo liuterone. Gaila, kad 
aš pamiršau tos samarietės var
dą ir pavardę — tegul Dievas 
jai atsilygins.

Naktį buvau uždarytas tuš
čioje malkinėje, iš kur buvo iš
vyta keturkojė gyventoja su 5 
mažais įpėdiniais. Ką padarysi: 
vietoje pagalvės pasidėjau po 
galvą batus, prisidengiau švar
ku ir nors nebuvo gerai, bet 
užmigau. Ilgai miegojau, bet 
per sapną lyg girdžiu žodžius, 
kuriais nenorėjau tikėti, bet 
aiškiai girdžiu: ateina kunigas 
Mackevičius su savo būriu. Po 
valandėlės šiek tiek nurimo.

Prieš auštant atėjo kariuo
menės būrys. Pagaliau įvedė 
pas mant gerai apsirengusį, bet 
matyti, primuštą žmogų. Apie

Kiek turėjau kelionėje prisi
kentėti ne tiek nuo eilinių ka
reivių, kiek iš sargybos pra
porščiko, tai sunku apsakyti. 
Prieš man atvykstant, Katine 
rugpiūčio 13. 14 ir 15 buvo 
įvykdyti mirties sprendimai tri
mis asmenimis; jų tarpe rug
piūčio 14 buvo pakartas kun. 
Teofilius Račkauskis. (Autorius 
rašė Juozas, bet klydo; kun. T. 
Račkauskas buvo domininko
nas iš Raseinių, sukilėlių kape
lionas).

Pavakary, rugpiūčio 16, ka
lėjimo komendantas mane iš
šaukė ir po rūpestingos kratos 
pasiuntė į kalėjimą kartu su 
dviem jaunuoliais, nuteistais j 
Orenburgo batalijonus. Buvo
me uždaryti kriminalinių nusi
kaltėlių kalėjime. Tokioje drau
gijoje praleidome dvi savaites, 
patirdami žiaurumų, neaprašy- 
tinų nemalonumų. Buvome 
maitinami blogiau, kaip kaimie-

nei — kas per rūpestingumas! 
čia mačiau tokius veiksmus, 
kuriuos sunku įsivaizduoti. Į- 
vedami į pirtį kaliniai buvo 
nuvelkami ir apvelkami nenu
imant geležinių grandinių. Tą 
darbą atlikdavo moterys, ku
rios patarnaudavo ir pirtyje. 
Kai tos nepadorios moterys su
sitikdavo su kaliniais, tai neži 
nojau, kur akis dėti...

Tą pačią dieną iš kameros 
buvo iššauktas kriminalistas, 
kurs kartu gyveno nuo 16 ligi 
20 rugpiūčio, o vakare buvo 
iššaukti ir tie du jaunuoliai, 
kaip naujokai buvo pasiųsti į 
kareivines; pasilikau vienas.

Gili naktis. Prieš stebuklada
rio Mikalojaus ikoną lemputė 
vos dega- Mintyse aplėkiau vi
są pasaulį. Patogiau išsitiesiau 
plikuose naruose, lyg karališ
koje lovoje. Pradėjau nurimti 
tarp tuščių keturių sienų, tik

jų teises ir laisvę. Rašyti ad
resu: The Honorable Thomas J. 
Dodd, The U.S. Senate. Com 
mittee Foreign Relations, Wa- 
shington. D.C.)

laiks nuo laiko girdėdamas 
grandinių žvangėjimą. Apie pu
siaunaktį koridoriuje išgirdau 
judesį; kažkokius duslius įsaky
mus. Triukšmingai atsivėrė du
rys, ir keliolika suimtųjų, su ry
šuliais ant pečių, buvo įstum
ti į kamerą. Durys vėl užsis
kleidė. Tai buvo politiniai jau 
po sprendimo. Nesuėjus nė va
landai. įstūmė naują, daug di
desnę žmonių grupę. Neliko 
vietos nė uodui atsisėsti. Bai
sus troškulys; nieks neišleidžia
mas nė savo reikalams ... Taip 
kankinomės ligi 9 vai. ryto, ka
da stiprioje apsaugoje buvome 
išlydėti į geležinkelio stotį.

(Bos daugiau)
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Vyčių steigėjo sukaktis
Kartą viena proga teko užsi

minti, kad Amerikoje beveik 
kiekvienoje lietuvių šeimoje ga
li rasti vienu ar kitu atveju nu- 
sipelnusį lietuvį, tik gaila, kad 
jie dabar pradėjo skubėti iške
liauti į amžinybę, nusinešdami 
su savim daug vertingų žinių.

Eilę metų lankiau kaimyną 
lietuvį, kuklų kirpėją, ir tikrai 
nežinojau, su kuo turiu reikalo. 
Tik šiemet, pasirodžius Vyčių 
istorijai, patyriau, kad tas ma
no kaimynas — tai vienas iš 
pirmųjų vyčių organizacijos ste 
gėjų. Tik knygoje klaidingai 
užrašytas Stasys, o iš tikrų
jų jis yra Steponas Būgnavičius

Steponas Būgnavičius, priim
damas JAV pilietybę, savo pa
vardę sulietuvinęs į Būgnaitį, 
gimė 1888 sausio 1 (senu sti
liumi 1887 gruodžio 26) Žemai
tijoje, Laižuvos miestelyje, dva
ro kumiečių šeimoje. Pradžios 
mokyklą pradėjęs lankyti Lai
žuvoje, bet tėvui persikėlus Į 
Tirkšlius, baigė Žemalės mo
kyklą, būdamas jau 16 metų. 
Tėvui mirus, 1910 atvyko i 
JAV ir apsistojo Levvistone, 
Maine. Ten dirbo audykloje ir 
vakarais lankė buhalterijos kur
sus. Baigęs tuos kursus ir ypa
tingai gražiai išmokęs dailios 
kaligrafijos. Jo rašysena beveik 
nesiskiria nuo spausdinto dai
laus rašto.

1924-26 dirbo Bostone. Dar
bininko administracijoje, kaip 
sąskaitininkas. Bet jam sėdi
mas raštinėje darbas nepatiko. 
Metė raštinę ir išvyko i Law- 
rence, Mass., vėl austi.

Bedirbdamas audykloje, iš
moko kirpėjo amato. 1930 
Cambridge. Mass.. atidarė savo 
kirpyklą, o 1939 persikėlė Į 
Worcesteri.

St. Būgnaitis, atvykęs Į ši 
kraštą, greit susipažino su lie
tuvių veikėjais ir Įsitraukė j vi
suomeninį darbą. Ypatingai jo 
dėmesį atkreipė katalikiškojo 
lietuvių jaunimo organizavimas. 
Jis dalyvavo Lavvrence steigia
majame vyčių organizacijos po
sėdyje ir rašė organizacijos i- 
status, naudodamasis Susivieni
jimo (ALRKS) ir kun. J. Stau
gaičio (vėliau Telšių vyskupo) 
jaunimui parašytais įstatais bei 
savo nuovoka. Jo pasakojimu. 
M. Norkūnas daugiau rūpinosi 
vyčių uniforma, garbės ženk
lais ir panašiai. St. Būgnaitis

rūpi pramogos, išvykos, negu 
tautinė bei kultūrinė veikla. Ta
da iš vyčių organizacijos pasi
traukęs.

Yra bendradarbiavęs ir spau
doje, rašinėjęs į Garsą, Ameri
kos Lietuvį.

Dabar esąs tik LRKSA narys.
Visą gyvenimą išbuvo neve

dęs. Dabar esąs silpnos veika- 
tos. Ypatingai astma jį vargi
nanti, tad nebegalįs lankyti 
jokių lietuviškų parengimų bei 
pramogų, nes labai jautrus ta
bako dūmams. Net savo kirpyk
loje prašąs nerūkyti. Patenkin
tas, kad namų gyventoja Gied
raitienė jam pagaminanti svei
ką ir skanų maistą, kas ligoniui 
ir senesnio amžiaus žmogui la
bai svarbu. Jis dar domisi lie
tuvišku gyvenimu ir seka lietu
višką spaudą, uoliai skaito Dar
bininką. Labdarybei dosnus ir 
už nukirpimą ima bene pigiau
sią kainą Worcesteryje. Laisva
laikiais mėgsta atsisėdęs prie 
gaidų smuikuoti. Tenka palin
kėti sveikatos ir ilgiausiu me
tų!

Atsiminimai iš 1905 metų 
revoliucijos

St. Būgnaitis atsimenąs kai 
ką iš 1905 metų revoliucijos į- 
vykių Tirkšliuose. Jo pasakoji
mu, prasidėjus revoliuciniam 
sąjūdžiui, visoje Lietuvoje ir 
Tirkšlių miestelio aikštėje jau
ni vyrukai, pasilipę ant veži
mų sakė prakalbas ir ragino gy
ventojus griauti caro valdžią. 
Po prakalbų nuėjo į valstybės 
degtinės monopolį ir visas bon- 
kas sukūlė. Daužytojų tėvai di
džiavosi savo vaikų drąsa. Po 
tų įvykių atvykęs į miestą poli
cijos pasiųstas šnipas. Jis atė
jęs pas socialdemokratų kuo
pelės sekretorių, pasisakė no
rįs prisidėti prie revoliucinio 
veikimo ir tuo reikalu būtų 
jam labai naudinga susipažinti 
su partijos nariais. Sekreto
riaus būtų negudraus, nepažįs
tamam asmeniui įdavęs partijos 
narių sąrašą. Po kiek laiko sek
madienį atvykęs apskrities vir
šininkas su dragūnais, sukvie
tęs kaimo rinktinius ir pareika
lavęs surinkti visus socialde
mokratų kuopelės narius, kai 
kuriuos net iš bažnyčios iš
traukę. Visus suvaręs į vals
čiaus valdybą ir pradėjęs plak
ti. Daugiausia buvo plakamas 
kuopelės sekretorius. Kai jis iš 
skausmo pradėjo šauktis Dievo 
ir šventųjų, tai dragūnai dar 
smarkiau tvojo sakydami: “Kur 
tavo Dievas, juk Dievo nėra”. 
(Socialdemokratai nepripažino 
Dievo, religiją laikė tamsių 
žmonių prietaru). Gerokai nu
plakę išvežė į kalėjimą, o vals
čiaus gyventojai už sudaužytą 
monopolį turėjo su pabauda ap
mokėti. Kaip tas priežodis sa
ko: “Nevalgius ir negerus rei
kėjo mokėti”. Gyventojų tarpe 
prasidėjo rūgojimas ir nepasi 
tenkinimas revoliuciniais neap
dairiais žygiais. P r.

K. KRUŠINSKAS vadovavo Angelų Karalienes parapijos jubiliejaus banke
tui Bossart viešbuty Brooklyne lapkričio 10 d. Nuotr. P. Ąžuolo.

BALTIMORES ŽINIOS

Aukos pasaulines parodos reikalam
150 dol. — New Jersey Lie

tuvių Taryba; 100 dol. — Mo
terų Vienybė, Jonas Pakel, 
LB Cypress Kilis Apylinkės Val
dyba; 50 dol. A. ir E. Vainiai, 
Dr. Julita ir Stasys Trajanai, 
Justas Liepoms, Justinas Mac- 
kievich. Leonas ir Marija Vir
bickai, Amerikos Lietuvių So
čiai Demokratų Federacija, N. 
Yorko Lietuvių Taryba; 30 dol.

Budreckas, Helen ir Albin Bag
donas. Frank 'Pūkas. M. Janke
vičiūtė, Ged. Rajeckas, Stasys 
Nutautas, O- ir V. Dovydaičiai, 
J. Matiukas, G. ir M. Jokūbai
čiai. Mykolas Biliūnas, Vincas 
Rastenis, V. ir J. Višniai, St. 
ir V. Vasikauskai, Mr. Mrs. A. 
Pocius, kun. St. Raila, Janina 
ir Antanas Davnorovv, V. Kin
kys, Elena Povilanskienė, Sta-

Parapijos metinė vakarienė 
buvo lapkričio 10 šv. Alfonso 
mokyklos salėje. Seimininkėm 
vadovavo Marcelė Strasdauskai- 
tė, prie stalų patarnavo jauni
mas, šv. Vardo draugijos vyrai 
atliko sunkesnius darbus. Vaka
rienę 5 v. pradėjo klebonas 
prel. L. Mendelis malda ir kar
tu pasveikino visus susirinku
sius. Po vakarienės buvo šokiai, 
kuriems grojo J. Lekevičiaus 
orkestras.

Iškilminga Stebuklingo Meda- 
likėlio novena šv- Alfonso baž
nyčioje prasidėjo lapkričio 11. 
baigsis lapkričio 19. Ši novena 
kiekvienais metais šv. Aolfnso 
bažnyčioje vyksta lapkričio mė
nesį ir sutraukia labai daug 
žmonių.

Back to God programoje, ku
rią vykdo Amerikos Legiono 
organizacija, dalyvauja ir lietu
vių postas 154. Kasmet jis už
prašo mišias šv. Alfonso baž-

taip pat kviečia ir kitus daly
vauti.

Square Dance rengia parapi
jos sodalietės lapkričio 16 šv. 
Alfonso mokyklos salėje. Pra
džia 8 v.v.

Liet. Kariu Ramovės Baltimo- 
rės skyrius lapkričio 23 lietu
vių svetainės didžiojoje salė
je rengia šokių ir dainų vaka
rą. Iš Nevv Yorko atvyksta “Rū
tos” ansamblis, vadovaujamas 
muz- Alg. Kačanausko, ir pirmą 
kartą pasirodys Baltimorėje.

Bingo žaidimus rengia soda
lietės šv. Alfonso mokyklos 
kambariuose lapkričio 24. Pra
džia 4 v. popiet. Pelnas skiria
mas Kalėdų dovanoms, kurios 
bus išdalytos įvairiems sene
liams. esantiems prieglaudose.

Marijona Jonkaitienė, senos 
kartos lietuvė, kuri paskutiniu 
metu sunkiai sirgo, mirė lap
kričio 2. Gedulingos mišios už

DETROITO ORGANIZACIJŲ VAKARAS
Detroito Lietuvių Organizaci

jų Centras, kuris atstovauja vi
siem Detroito lietuviam, Lietu
vos laisvės kovoje mini 20 me
tų veiklos sukaktį šiais metais 
ir ta proga ruošia savo metinį 
vakarą, kurio pelnas skiriamas 
ateinančiam Vasario 16 šventės 
minėjimui.
Vakaras įvyks šeštadienį, lap

kričio 23, 7 vai. vak. Lietuvių 
Namuose (3009 Tillman Str.). 
Meninę vakaro programą atliks 
Detroito dramos mėgėjų sam
būris. vadovaujamas rezisorės 
Zuzanos Arlauskaitės-Mikšienės. 
Bus suvaidinta Henriko Ibse
no “Nora”.

Bilietai nuo 2 iki 3 dol., stu
dentams — 1 dol. Po vaidini
mo bus bufetas ir šokiai, gro
jant Vytauto Petrausko Atžaly
no orkestrui.

Detroito miesto, apylinkių ir 
Kanados visuomenė maloniai 
kviečiama atsilankyti.

DLOC Valdyba

1911 Lewistone. Maine, yra i- 
steigęs 2 vyčių kuopas. Uoliai 
dirbęs su vyčiais, bet vėliau 
pamatęs, kad nariam daugiau

WATERBURY, CONN-
Putnamo seserų rėmėjai lap

kričio 10 surengė pobūvi Ma
tulaičio namų statybai. Kongre
gacijos viršininkė motina M. A- 
loyza padarė pranešimą apie 
statybą. P. Žemaitienės vado
vaujamos moterys skaniai pa
vaišino apie 100 dalyvių. Li
kęs pelnas paskirtas statybai. 
Pernai vienas asmuo paaukojo 
200 dol.. o šiemet kitas — 
1,000 dol. A.S.

LB Queens Apylinkės Valdy 
ba; 25 dol. — prel. Jonas Bal- 
kunas. V. Lukas. V. ir B. Vai- 
čiuliai. E.P. Paulionis, E. Ke- 
zienė. Amelia ir Anthony Ma
tulaičiai. Vincas J. Visnius, A- 
dam J. Thompson; 20 dol. — 
Charles F. Čiurlys. Mr. Mrs. F. 
Puskunigis. Mr. Mrs- M. Maksi- 
movičius. M. ir O. Paškevičiai, 
Vithold Beleckas. Aloyzas Bal
sys; 15 dol. — M. ir J. Kliveč- 
kai; 12 dol. — J. Klimavičius; 
10 dol. — K. Dimas, J. Liau- 
kus. K. Miklas. Jonas Karys, 
Miss Lucy Tiškus, Adolfas Lin- 
gis, Peter Gabugas. Antanas 
ir Regina Pūrai, kun. Vladas

sys ir Elvira Liogiai, Kazys 
šeštokas, Petras Povilaitis, J. 
Kazlauskas. J. Matickas. Leonas 
Rimkus, Vanda Bagdonienė, 
Mike White, Anatolijus Gar- 
bauskas. O- šarkaitė. Magde 
Peters. S.S. Jankauskai, Petras 
Vasiliauskas, kun. Jonas Pakal
niškis. Antanas Vikrikas. Lie
tuvių Atletų Klubą. J. Burdu- 
lis, Martynas Nedzinskas. Z. Ri
mas. Vaclovas Alksninis.

Aukas siųsti: A. šetikas, 84- 
11 101 Street, Richmond Hill, 
N. Y.

Nuoširdus ačiū 
Kun. dr. St. Valiušaitis 

Finansų sekc. koordinatorius

nyčioje. Šiemet tos mišios bus 
lapkričio 17 d. 8:30 v. Mišio
se dalyvaus lietuvių postas. Jis

jos sielą buvo lapkričio 5. Pa
laidota Holy Redeemer kapinė
se. Liko nuliūdęs sūnus Juozas.

LOWELL, MASS.

Šv. Vardo draugijos komuni
ja ir susirinkimas įvyko lapkri
čio 10. Išrinkta nauja valdyba: 
dvasios vadas kleb. kun. J. 2u- 
romskis, pirm- W. Paulauskas, 
vicepirm. P. Saulėnas, sekr. A. 
Vereckas, ižd. J. Stanevičius. 
Draugijos valdyba yra energin
ga ir darbšti.

Kun. J. Žuromskio, naujo pa
rapijos klebono, pagerbimo 
banketas bus lapkričio 24 6 v.v. 
klubo patalpose, 447 Central 
St. Prie naujo klebono visų 
nuotaika yra pakilus, tai ir į 
banketą rengiasi ateiti seni ir 
jauni, dideli ir maži. „ Koresp.

— Ped. Lithanistikos Insti
tuto stud. š. Valiukėnui moks
lo mokestį (40 dol.) apmokėjo 
Lietuvių Tautinis Akademinis 
Sambūris, kuris Instituto leidi
niams leisti anksčiau yra pa
skyręs 450 dol. Institutą šiemet 
lanko 27 studentai, iš kurių 
per 20 atleistini nuo mokesčio. 
Būtų gera, kad ir 'kitos orga
nizacijos ar asmenys paremtų 
lituanistinį švietimą. Stipendi
jos siųstinos adresu: 5620 S. 
Claremont Avė.. Chicago, III.

HARTFORD, CONN.

Šv- Jono Evangelisto draugi
jos narių metinės mišios už 
draugijos mirusius narius bus 
Padėkos dieną, lapkričio 28. Vi
si nariai prašomi dalyvauti. Ši 
draugija buvo suorganizuota 
1898 m., šiemet švenčia 65 me
tų sukaktį. Prieš pirmąjį pasau
linį karą turėjo 700 narių, da
bar turi arti 200.

Taip pat nariam primenam, 
kad gruodžio 1 d. 1 v. popiet 
bus draugijos susirinkimas ir 
valdybos rinkimas. . Rep.

Beautiful full color reproduetions 
from an original oil painting of The 
Holy Father. An amazing likeness. 
11x14 size is only $1.00 Ppd. Order 
3 at this low introduetory price and 
receive one 8x10 size free.

AN IDEAL GiFT
Dealer inąuieries invited 
W. S. JOHNSON CO.

6311 Yucca Street 
Hollywood 28, Calif.

FUNERAL HOMES

HESS-MILLER FUNERAL HOME 
Serving the Community In a 

Dignified and Personai Manncr 
For 50 Years

Air Conditioned Chapels In 
Ali Localities

Harold J. Mooney, Mgr.
64-19 Metropolitan Avė.

Middle Village, L.I. VA 1-6660

GLENN R. COOK
Syosset Funeral Home

Distinguished Funeral Service at 
reasonable rates. Chapels in all bo- 
roughs, 2 blocks north of Catholic 
Church. 28 DeVine St., Syosset, L.I.

WA 1-1372

Jonas Krasauskas, senos kar
tos lietuvis, ilgai gyvenęs Bal
timorėje, staiga mirė lapkričio 
6. Velionis paskutiniu metu sir
go. Kai buvo jaunesnis ir svei
kas, dalyvavo įvairiuose lietu
viškuose parengimuose. Gedu
lingos mišios aukotos už jo sie
lą šv. Alfonso bažnyčioje lap
kričio 9. Palaidotas Holy Re-
deemer kapinėse. Liko nuliūdę 
sūnus Jonas-

Jonas Obelinis

H. W. FEMALE

Insurance
CANCELLATION CLERK

Casualty &/or FIRE experience 
If you have the gualifications, po- 
sition offers: excellent salary, paid 
Company benefits. Why not phone 
MO 5-5000 — speak with Mr. Hen- 
wood and be introduced to our pro- 
gram. You will enjoy vvorking v.-ith 
us. — Security Mutual Insurance 
Company of New York, 329 East 
149th Street, Bronx, N. Y.

LUMBER

KUN. V. PIKTURNA. Angelų Karalienės parapijos vi karas, bankete prie svečių stalo.
Nuotr. P. Ąžuolo

KUNIGAI ir parapiečiai Angelų Karalienes parapijos bankete. Nuotraukos P. Ąžuolo.

CROWN LUMBER CO., INC.

62-65 Fresh Pond Road 
Ridgewood, Queens 

LUMBER. BLTLDING AND
MASON MATERIAL 
Do it yourself and save 

VA 1-4931

— Cezaris Surdokas, Baltimo- 
re. Md.. baigė suformuoti Re
zoliucijoms Remti skyrių. Sky
riaus vadovybėn Įeina: C. Sur
dokas. kun. K. Pugevičius. adv. 
T. Gray-Grajauskas. dr. E. Ar- 
manienė. J. Gailevičius. V. Mi
siūnaitė ir E. Silgalis- V. Misiū
naitė ir E. Silgalis yra studen
tai. Lietuviai, gyvena Marylan 
do valstybėje, visais rezoliuci
jų reikalais terašo: Mr. C. Sur
dokas. 5316 Lothian Road. Bal- 
tnuorc Maryland. 21212.

SKLYPAI aukšto i, sauso; vietoj $749.00 už akr^
Tarp Nevv Sunrise Hvvy Ext. ir Neu- York - Riverhead Exprcssvvay. 
Arti įvairios darbovietės darbui gauti. Mes neparduodame vietos kur 
negalima statyti namų, kur nėra elektros ar gazo. Long Island sa
loje galimybės didelės gudrūs pinigų investuotojai tai gerai žino. 
Prieš penkis metus čia akras žemės kaštavo $$99. dabar $3000. Sun
ku patikėti, bet taip yra. Investuokite savo pinigus į augantį Long 
’sland. Nepraleiskite šios auksinės progos Pirkite tuojau pat!

$49.00 (mokėjimas, $10.00 mėnesinis mokestis
Land Offices 729 .Jericho Turnpike. Routc 25. Three nules past 
Smithtovvn. and 2950 Jericho Turnpike. Routc 25. one mile east of 
the Smithtoun By-pass, and 376 Jericho Turnpike (Routc 25». Sel- 
den Hurry out Office open every day including Sundays. Over 
fiftv vears in the land business.

K. H. LEEDS—LAKE RONKONKOMA

VYRAUJANTI 
KRAUTUVE
Dovanų ir įvairių reikme
nų — įvestų iš Vokietijos 

Gausus visiem didžiai reikalingų 
prekių sandėlis

KALĖDŲ 
DOVANOS
yra mūsų specialybė: 

VOKIŠKAS PORCELIANAS
Kavos ir arbatos puodukai 

jvairių vaisių džiovintos žievės 
Saldumynai - Pyragaičiai 

įvairios lėkštės 
Papuošalai, vazos, peleninės ir 1.1. 

Kavos servizai, sausainiams dėžutes
Visame pasauly žinomos 

ROSENTHAUO 
STATULĖLĖS 
Tikri gintarai

Vokiškos rašomosios plunksnos 
Importuoti švininiai kristalai ir 

spalvoti romėniški 
kristalai

Elegantiški stiklo išdirbiniai 
Muzikos dėžutės. alaus taurės 

Schvvarzvvaldo laikrodžiai 
Meniški keramikos išdirbiniai 
Originalės Hummcl figūrėlės 

Solinger plieno gaminiai 
VVMF metaliniai dirbiniai 
Namų apyvokos reikmenys 

kosmetika ir kt.
Didžiausias pasirinkimas 

Vokiškų
KALĖDINIŲ KORTELIŲ 

W. H. V/ARNECKE, Ine. 
Das Geschenk- X- Importhaus 

1289 LEXINGTON AVĖ.
(tarp 86 ir 87 Sts.» 
Nevv York 28. N. Y.

Atdara iki 9 vai. vakaro
Telef.: LEhigh 4-4877
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NAUJA MONSTRANCIJA KENN EBUNKPORTO VIENUOLYNE
šią vasarą įsigyta nauja ori

ginali monstranciją, kuri ati
duota pranciškonų vienuoly
nui Kennebunkport, Maine. 
Monstrancija rūpinosi Tėv. Kęs
tutis Butkus, O.F.M., iš Brook- 
lyno. Jis surado aukotoją, pa
sikvietė dailininką, suieškojo 
dirbtuvę, kad monstranciją nu
kaltų pagal jų nurodymus-

Magdalena Giedraitienė iš 
Dorchester, Mass., yra dosnio
ji aukotoja. Jos lėšomis įtaisyta 
monstrancija jos mirusių — 
vyro Andriaus ir dukters Ade-

MAS SUVAŽIAVIMAS

Moksleivių Ateitininkų Są
jungos visuotinis suvažiavimas 
šaukiamas Chicagoje lapkričio 
28-30. Moksleiviai ateitininkai 
prašomi dalyvauti drauge su 
globėjais ir dvasios vadais. 
Bus renkama nauja MAS Cent
ro Valdyba ir Revizijos Komi
sija. Suvažiavime taip pat bus 
pranešimai iš praėjusių metų 
veiklos ir gairės ateičiai.

Visi moksleiviai ateitininkai 
raginami dalyvauti. Informaci
jos, nakvynės, darbotvarkės ir 
kitais reikalais kreiptis Į MAS 
Centro Valdybą adresu: 5725 
South Artesian Avė- Chicago 2 
III. Tel. 925-8261. (312). Suva
žiavimas bus Jaunimo Centre.

A. B.

SERAF1ŠKUOJU KELIU

Mąstymų knyga. Parašė P. 
Hasenoehrl, O.F.M. Vertė kan. 
M. Vaitkus. Išleido Tėvai Pran
ciškonai. Pirmasis tomas. 670 
psl. Antrasis tomas pasirodys 
kitais metais.

Ši mąstymų knyga tinka ku
nigams, vienuoliam ir visiem 
dvasiniu gyvenimu besidomin
tiem pasauliečiam.

Pirmasis tomas prasideda ad
ventu ir baigiasi šeštuoju sek
madieniu po Velykų. Kaina 8 
dol.

Galima įsigyti adresu: Fran- 
ciscan Fathers, Kennebunkport, 
Maine.

Įspūdingai paminėta 50 metų vedybinio gyvenimo sukaktis
Kearny, N.J. Nevisiems lem

ta sulaukti 50 metų vedybinio 
gyvenimo. Tai reta galimybė. 
Tomui ir Stelai Grinevičiams 
Dievas leido ją atšvęsti. Ta 
proga Grinevičių vaikai , pa
gerbdami savo tėvus, lapkričio 
10 suruošė paminėjimą, kuris 
prasidėjo pamaldomis Sopulin
gosios Dievo Motinos bažnyčio
je ir baigėsi pokyliu Lietuvių 
Katalikų Bendruomenės centro 
salėje Kearny. N.J.

Suvažiavo svečių ne tik iš 
Kearny ir Harrison. bet ir iš 
toliau. Senai nesimačius, rišo
si pašnekesiai, pilni įvairių į- 
spūdžių bei praeities prisimini- 
mų. Ir prelegentų kalbos dau
giau nukrypo Į praeities atsimi
nimus.

Kearny miesto tarybininkas 
P. Velevas gražiai apibudino ju
biliatus. Prieš 40 metų, kada 
dar jaunystės jėgos rišo visus, 
Grinevičių namai buvo vaišin
gi visiems lietuviams. Čia visa
da buvai priimtas, pavaišintas, 
o, reikalui esant, ir pagelbė
tas. Todėl nenuostabu, jog į 
minėjimą suvažiavo tiek daug 
žmonių: giminių ir pažįstamu, 
kurie iš širdies norėjo jubilia
tus pamatyti ir tokia reta pro
ga pasveikinti.

Sopulingosios Dievo Motinos 
parapijos klebonas kun. D. Po
cius pastatė Grinevičių šeimą

— SLOGOS —
Jsijjvkitc automatini SPRA-O-MED 
purškalą. kuris savo stipriais vais
tais dieną ir naktį apsaugos nuo į- 
vairių persišaldymų. Sekundės pa- 
piirškimas ant nosinės veiks ištisą 
dieną kaip paiengvintojas kvėpavi
mui. Sekantis papurškimas vakare 
ant čiužinių bei kambary suteiks 
greitą galvos skausmo pagedėjimą 
ir bendrai padės nugalėti slogą. Šie 
vaistai tinka ir vaikams ir suaugu
siems. Greitai pagalbai nuo slogos 
reikalaukite vaistinėse

SPRA-O-MED
RŪTOS choras lapkričio 23 konsertuos Baltomirėje. Nuotr. V. Maželio.

lės — prisiminimui. Jos pagei
davimu monstrancija paskirta 
tėvų pranciškonų vienuolynui 
Kennebunkporte.

Monstrancijos brėžinius pa
darė skulptorius Vytautas Ka
šubą, išpildė žinoma auksaka
lių dirbtuvė Schwarzmann Trie- 
re, Vokietijoje. (Dirbtuvė buvo 
nukalusi žiedą popiežiui Jo
nui XXIII). Monstrancija yra 
29 colių aukščio, prie jos pa
darytas indas (kustodija) įdėti 
ostijai.

Simbolinė tema
Monstrancijos temą parinko 

Tėv. Kęstutis Butkus, O.F.M., 
pagal šv. Margaritos Marijos 
Alacoųue regėjimą — spindu
liuojanti dieviškoji širdis. Jos 
centre įstatoma ostija. Pati šir
dis išdėta sintetiniais rubinais, 
kurie tviska skaisčiai raudonais 
spinduliais. Viršum širdies iš
kyla septynios e m a liuotos 
liepsnos—septynių šv. Dvasios 
dovanų simbolis. Atokiau juo

MAGDALENA Giedraitienė su velioniu savo vyru An
drium.

pavyzdžiu visiems ir iškėlė jų 
nuopelnus parapijai ir lietuvy
bei. Būdami geri katalikai ir su
sipratę lietuviai, taip išauklėjo 
ir savo vaikus. Vyriausias sū
nus Vincas buvo ilgametis Lie
tuvių Katalikų Bendruomenės 
Centro ir šventojo Vardo Drau
gijos pirmininkas (dabar vice
pirmininkas)- Duktė Milda — 
uoli Vyčių darbuotoja. Kearny 
Harrison kuopos pirmininkė ir 
aktyvi kitose organizacijose. 
Jaunesnysis sūnus — Ameri
kos kariuomenės aviacijoje, o 
duktė Marytė taip pat pasišven
tusi Vyčiams ir parapijai. 

sia širdį erškėčių vainikas, iš
kaltas sidabriniame fone. Į kry
žiaus papuošimus sudėta skir
tingi brangieji akmenys, su
minėti šv. Jono Apreiškime, 
kur kalbama apie naująją Je
ruzalę — dangų. Tarp spindu
lių įpinta baltų tulpių vainikas, 
o dar toliau — visa juosia 
žvaigždžių vainikas. Apačioje 
matome mėnulį — Marijos 
simbolį, koto apačioje — že
mės kamuolį, pranciškonišką 
amblemą ir skaitome įrašą 
“Deus Caritas ėst” — Dievas 
yra meilė. Ant indo, kuriame 
laikoma įdėta ostija, iškaltas 
Avinėlis ir knyga su septyniais 
antspaudais.

Lietuviška ornamentika
Skulptorius Vytautas Kašuba 

braižydamas šią monstranciją, 
nuosaikiai įvedė lietuviškų or
namentų. Pirmiausia pačiame 
monstrancijos siluete atsekami 
lietuviški metaliniai kryžiai, iš
puošti spinduliais ir tulpių žie-

Jubiliatai tebėra stiprūs dva
sioje, linksmi, draugiški, jaut
rios širdies, užjaučia vargstan
čius ir niekada neatsisako pa
dėti. Kiek rinkliavų buvo, ar 
šalpai ar kitiems lietuviškiems 
reikalams, jie pirmi atėjo į tal
ką. Jų raginti bei prašyti ne
reikia. Neveltui klebonas kun. 
D. Pocius, sakydamas sveikini
mo 'kalbą, Grinevičių šeimą pa
vyzdžiu išstatė.

T. ir S. Grinevičiai ilgai at
mins savo gražią sukaktį, o tuo 
pačiu dažnai mintimis perbėgs 
per savo gyvenimo kelią, kurį 
per 50 metų ėjo kartu. J. Mėl. 

dais, žvaigždžių vainiku. Įves
tą ornamentiką jis saikingai 
stilizavo, prisiderindamas prie 
visos monstrancijos. Balti tul
pių žiedai prailginti, pabrėžiant 
spindulių slinktį. Gi erškėčių 
vainikas suskaldytas smulkiais 
trikampiais, kad atrodytų leng
vesnis ir nesulaikytų spindulių 
dinaminių linijų.

Vokiečių auksakalių darbas 
— be priekaištų.

Reikia pasidžiaugti šia nau
ja monstrancija, pasidžiaugti, 
kad Dievo garbei skiriami li
turginiai indai ir kiti reikme
nys yra originalūs. Lengva to
kius daiktus įsigyti kulto 
reikmenų krautuvėse, bet kas 
iš to, kad juose labai maža kū
rybos, kad jie nėra originalūs. 
Šioji monstrancija pasižymi 
originalumu ir kūrybiniu polė
kiu. Ji gražiai derinasi prie 
kitų pranciškonų įsigytų religi 
nio meno reikmenų ir prie jų 
pastangų — puoselėti lietuviš
kąjį religini meną. P. J.

BALTIMORE, MD.

Anastazijos Tamošaitienės 
dailės paroda

Lapkričio 16-17, Baltimorė- 
je Įvyks dail. A. Tamošaitienės 
darbų paroda, kurią rengia 
Bendruomenė.

A. Tamošaitienė daugiausia 
žinoma kaip lietuviškųjų tauti
nių drabužių ir dekoratyvinių 
audeklų bei kilimų kūrėja. Bet 
ji kaip dailininkė taip pat reiš
kiasi ir tapyboje. Yra studija
vusi Kauno meno mokykloje ir 
gilinusi studijas Švedijoje ir 
Austrijoje. Lietuvoje yra dės
čiusi meną įvairiose mokyklo
se. Kanadoje nuo 1948 metų 
turi savo dailės studiją, kur ne
pailstanti kuria. Su savo dar
bais yra dalyvavusi įvairiuose 
parodose Lietuvoje ir užsieny
je, gi jos originaliais tautiniais 
drabužiais puošiasi ne viena lie
tuvaitė.

Į Baltimorę atvyksta pati dai
lininkė ir atsiveža naujausius 
savo paveikslus, kilimus, gobe-
lenus ir tautinius drabužius. Pa
roda bus Lietuvių Namuose, 
lapkričio 16. šeštadienį 6:30 vi.

Balfo vakaras bus taip pat 
7:30 vai. lietuvių salėje. Prog
ramoje pasirodys vietinės jau
nosios meninės pajėgos- Po pro
gramos — bufetas ir šokiai.

J. Gaila.

— Vytautas Volertas parašė 
antrą romaną, kuris pradėtas 
spausdinti Draugo dienraščio at
karpoje. Romanas vadinasi “Gy
venimas yra dailus”. Šių me
tų pavasari Lietuviškos Knygos 
Klubas Chicagoje išleido jo pir
mą romaną “Upė teka vin
giais”, kuris taip pat ėjo Drau
go dienraščio atkarpoje.

Paryžiuje pagerbtas 0. V, dc L. Milašius
Paryžiuje knygų rinkoje pa

sirodė naujas (319 pusi.) veika
las apie O.V. de L. Milašių. Jis 
pavadintas — Milosz en Quete 
du Divin. Jo autorius — Ja- 
cųues Buge. Knyga išleista su 
parama — “Recherche Scienti- 
fique”. Knyga gaunama — Li- 
brairie Nizet, 3-bis, Place de la 
Šorbonne, Paris (Ve), 1963 m.

Veikalas yra Jacq ues Buge 
doktorato tezė, kurią jis apgy
nė 1963 birželio 28 Sorbonoje, 
įgydamas daktaro laipsnį su 
“mention tres honorable”.

Knygoje yra šitokios dalys: 
Įžanga; šaltiniai (Lietuva, Mi
lašiaus giminės lopšys; kūdikys
tė Lietuvoje; studijos Prancū
zijoje): Poezija (Nusiminimo ir 
pasibiaurėjimo poemos, misti
nis šauksmas, dieviškas teatras, 
mystinės sausros period a s 
(simfonijos). Metafizika (1914. 
XII.14 iliuminacijos naktis) pir
mosios poemos po iliuminaci
jos, neasmenis metafizinis pali
kimas. tyla ir atsivertimas i ka
talikybę); Mokslas (grįžimas Į 
šaltinius. Lietuvos folkloro ver

tinimai, antroji iliuminacija) 
mūsų motina — IBERIJA; pra
našiškas palikimas, paskutinė 
poema); Milašiaus portretas 
(Žmogus, poetas, mąstytojas). 
Priedas — nepaskelbti laiškai; 
asmens padėties dokumentai, 
Milašiaus gyvenimo chronologi
ja, bibliografija, cituotų — mi
nėtų vardų sąrašas.

Milašiaus kūrinių leidėjas 
Andre Silvaire, kaip patiriama, 
rengiasi išleisti naują tomą, bū
tent: “Contes Lithuaniens de 
ma mere l'Oye”, “Dainos” et 
“Origines de la Nation Lithua- 
nienne”.

Jacques Buge, yra gimęs 
1933.IX.6. Paryžiuje! Tėvas — 
autobusų konduktorius; moti
na — be profesijos. 1948 iš
laikęs konkursinius egzaminus 
i Paryžiaus mokytojų seminari
ją. ten studijas tęsė, kaip vals
tybės stipendininkas. 1951 ga
vo filosofijos bakalaureatą. 
1952 parašė literatūrinės kriti
kos studiją “Persistances mal- 
larmeannes dans la poesie 
contemporaine” (180 p. mašinė
le rašytų — neatspausdinta). 
Nuo 1953 mokytojauja reziden
ciniame Paryžiaus priemiesty
je — Saint Maur des-Fosses.

Nuo 1954 J. Buge bendradar
biauja žurnaluose — Arte Stam 
pa (Genuja. It.); Le Bayou(Uni- 
versity of Houston. Texas. 
USA); Cahiers Jean Tousseul 
(Ath. Belgija); Cahiers du Nord 
iCharleroi. Belgija); Cahiers du 
Sud (Marseille, Prancūzija): 
Journal dės Poetes iBruxelles. 
Belgija): Planete (Paryžius).

J. Buge yra pats poetas, do
misi poezija ir Į ją žiūri, kaip 
Į intuityvinį būdą pasauli <cos- 
mos) pažinti; domisi poezijos ir 
mistikos santykiais (1961 laikė 
Katalikų Institute Paryžiuje pa
skaitą — “Saint Jean dc la 
Croix est ii poete?"). Parašęs 
yra straipsnių apie Mallarmc. 
Rimbaud. Valėry. Rilkc. L. 
Guillaume. Robcrt Gauzo. Max 
Picard etc. Nuo 1956 suranda 
Milašių ir koncentruojasi apie 
ji. 1959 parengė veikalą “O. V. 
de L. Milosz” ir laike penkias 
paskaitas apie Milašių (viena 
buvo Sorbonojci Nuo 1959 m. 
ruošė aukščiau išvardyta veika
lą “Milosz cn Quetc du Divin".

St. B.

Į IŠ VISUR Į
Vysk. Vincentas Brizgys, ku

ris šiuo metu yra Romoje, vi
suotiniame Bažnyčios susirin
kime, lapkričio 10 sulaukė 60 
metų amžiaus. Gimęs yra Ply
nių km., Liudvinavo vals., Sū
duvoje. Kunigu buvo Įšventin
tas 1927 birželio 5, vyskupu 
konsekruotas 1940 balandžio 2.

— Sibiro maldaknygę gražiai 
paminėjo “Novena Nots”, sa- 
vaitinukas, leidžiamas Chicago
je. įsidėjo aplanko du pusla
pius su vaizdais, maldos pavyz
džiu ir jautriu apibūdinimu. 
Šia informacija pasirūpino ku
nigas Vyt. Memenąs, kuris vi
karauja šv. Antano parapijoje 
Joliet, III.

— Darbininko administraci
ja nuoširdžiai dėkoja kun. J. 
Kučingiui, šv. Kazimiero para
pijos klebonui Los Angeles, ir 
J. Vyšniauskui iš New Britain, 
Conn-, parėmusiem laikrašti 
25 dol. auka.

— Kongresmanas Bob Wil- 
son (R.-San Diego county, Ca- 
lif.) rašo Rezoliucijoms Remti 
Komiteto vadovybei, kad jis 
kalbėsiąs rezoliucijų reikalu su 
visais Kalifornijos kongresnia- 
nais, ragindamas juos remti re
zoliucijų pravedimą.

— Ričardas Bačkis nuo 1964 
sausio 1 d. yra skiriamas Į Is
paniją atsakingoms UNILE- 
VER įmonių tame krašte reor
ganizavimo pareigom. Iki šiol 
dirbo UNILEVER centre, Euro
pos skyriuje, kaip Įmonių valdy
bos konsultantas. Nežiūrint, 
kad jis savo tiesioginiu darbu 
buvo labai užimtas, nuolat tar
nybos reikalais važinėjo j įvai
rius kraštus, R. Bačkis visą lai
ką aktyviai dalyvavo lietuviško
je veikloje.

— Lietuvių ekskursija į Euro
pą. Lapkričio 9 laivu SS Atlan
tic, American Export Line, bū
rys lietuvių išplaukė i Europą 
mėnesio atostogom. Aplankys 
Portugaliją, Ispaniją, Prancūzi
ją, Monte Carlo, Genują. Nea
poli, Tanžerį, Afriką, Paima, 
Gibraltarą, Funchal, Madeirą ir 
dar keletą vietų. Išplaukė Al
binas ir .Ieva Trečiokai (Oran- 
ge, N.J.), Edvardas ir Jonė Ku- 
bickiai (E. Orange, N.J.), Elena 
Jurgelienė (Bethesda, Md.). 
Stella Wiakis, (Sea Girt, N.J.), 
Veronika Budreckienė (Eliza- 
beth, N.J.), Natalija Kulbo-kie- 
nė (Scarsdale. N.Y.), Marijona 
Čepreckienė (Union, N.J.)., Ona 
Karpienė. (Cleveland, Ohio). Ke
lionei vadovauja gerai patyrė 
ir daug keliavę Albinas ir .Ie
va Trečiokai, kurie ilgus metus 
vertėsi turizmo bizniu, o dabar 
viską parūpina brolio Kazio 
Trečiokio agentūra.

TRYS NAUJOS KNYGOS 
UŽ 5 DOL.

L. Andrickaus, Naktigonė, 
trečioji poezijos knyga. Kaina 
2 dol.

Maironis, straipsniu rinkinys, 
išleistas Aidų žurnalo, virš 200 
pusi. Kaina 2 dol.

A. Žemaičio. Lietuvos vaizde
liai, prisiminimai. Kain 1 dol.

Šios ir kitos lietuvių ir ang-. 
lų kalba knygos gaunamos 
Darbininko administracijoje. 
Rašyti adresu: Darbininkas. 
910 \Villoughby Avė. Brook- 
lyn. N.Y.. 11221

Vi.M kailiniai siuvami mūšy miivį k- 
lojc. todėl kainos pigios. Pirkdami 
bet ką ateikite pas mus ir įsitikin
site. Mes taip pat pataisome kaili
nius. kailinimus apsiaustus Salikus 
istols) Galite pasirinkti is didel-'s 
atsargos karakulio. Alia-kos ruonio, 
minko ir kitų dirbimų.

Didelis pasirinkimas
Nelaukite paskutinės valandos

CHelsea 2-1079 • CHelsca 2 0535

ALEX DIMANT 
FUR CO.

RYGOS K.MLINIV SIU\ W M

150 VVEST 28th STREET 
NEVY YORK. N. Y.

Room 102
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Pereitą sekmadienį Lietuvių 
Atletų Klubo pirmoji vienuoli
kė parsivežė du pirųmnyiūų 
taškus iš Kollsmanno. Kitos ko
mandos irgi žaidė “mėsų nau
dai: Bavarai ir čeiosjovakai 
pralaimėjo. Tad LAK pakopė 
lentelėje dviem aukštais ir da
bar yra 4 vietoje.

Į vietomis šlapia ir purviną 
Brennano aikštę mūsiškiai iš
ėjo žaisti tokios sudėties: Jan
kauskas; Daukša, Vaitkevičius; 
Trampas, Remėza M, Kerekes; 
Mileris, Žadvydas, Remėza I, 
Budreckas, Vasys-

Priešininkas pasirodė

dentų p-bėse), Vano, Verber, Kostič,

tinai stiprių ekspertų, kaip Angelo

PatHcrinlc mvo $

denk nuogą, bot no savo pri- 
ktmštą spintą!

gos p-bėse) ir kt. Ketvirtaine rate

Penktam rate Tautvaišo - Verberio

ne 
taip jau silpnas, kaip rodė jo 
padėtis lentelėje. Rungtynių 
pradžioje mūsų gynimas turė-

Parengnai New Yorke
Lapkričio 16 — Sportininkų 

rudens vakaras, Atletų klubo

jo gerokai temptis. Vėliau sun-
kūmų neturėta. Lapkričio 17 Vaidinimas

Antrą kartą šį sezoną žaidęs^ 
vartininkas Jankauskas vėl pa
liko švarius vartus. Silpnai pra
dėjęs Kerekes, vėliau įsižaidė. 
Sėkmingas ir darbštus buvo vėl 
Budreckas, Vasio asmeny
je susilaukęs puolime gero 
talkininko. Mileris krašte buvo 
be iniciatyvos, vėliau visai re
zignavęs-

Mūsų pirmas įvartis pasiek
tas kėlinio viduryje. Budrec
kas turėjo pakankamai laiko 
nusitaikyti į vartų kamputį. Ne
užilgo Vasys smogė 2:0. 
Kėliniui baigiantis nesusigaudy
damas padėtyje, Kollsmanno 
gynikas baudos aikštelėje grie
bė kamuolį ranka. Priteistą 11 
m. baudinį Trampas negailes
tingai žiebė į tinklą.

Antrame kėlinyje energingas 
Vasiliausko žygis vėl baigėsi 
geru šūviu, ir pasekmė 4:0. Mū
siškiai ir toliau vyravo. Žadvy
das pramovė auksinę progą, 
Budrecko šūvis prazvimbė pro 
virpstą. Nepasisekė kelis kar-

— Povilas Tautvaišas laimėjo Il
linois p-bes, įvykusia* Rpalio 26-27

skaičiumi buvo pačio* atipeiauak)* 
iš iki šiol buvusių. Viso M dalyviai. 
10 meistrų: Al Sandrin, Kirby, J.

dais gambitiniam Schliemano vari
javę,. kaip ir prieš Pundy. Partija 
nepaprastai įdomi. Jų pateikiame 
mūsų skaitytojams su laimėtojo ko
mentarais. Dabar Tautvaišas su 5-0 
pirmavo vienas. Šeštam rate jis su

Al Sandrinu. baigmėje turėjo pėsti
ninkų viršaus, o vis tik laimėjimo 
nebuvo. Po šių lygiųjų su Tautvaišu 
susilygino Pundy, kuris pralaimėjęs 
Tautvaišui; turėjo 6 laimėjimus. 
Paskutiniam rate Tautvaišas buvo 
suporuotas su meistru Czerneckiu 
ir Pundy su meistru Kirby. Kirby 
sukirto Pundy, o Tautvaišas, žais
damas juodais priimtam valdovės 
gambite pasiekė vos įžiūrimų per
svarų baigmėje, tačiau, vykusiais 

. ėjimais puikiai realizavo, pelnyda
mas pilnų taškų. Tautvaišas pasi
sako. kad tai buvusi viena pačių 
geriausių jo baigmių, kokių yra jam 
kada pasisekę sužaisti. Išdavoje P. 
Tautvaišas, surinkęs 7 tš. iš 8 ga
limų laimėjo 1963 m. Illinois atviras 
pirmenybes; antruoju baigė Kirby 
su 6^ tš., trečiuoju gana nelauktai 
atkopė iš apačios latvis ekspertas 
Karklinė. Meistras Janis Tums liko 
su 5^2 tš., Angelo Sandrin su' 4%. 
Kiti lietuviai užbaigė šitaip: K. Ra
mas 5^ tš., tai geriausias jo asme
niškas atsiekimas; V. Karpuška 4 
tš., Bikulčius ir Rutkauskas po 3% 
tš. Įspūdingų Tautvaišos pergalę Il
linois p-bėse atžymėjo visi keturi 
Chicagos dienraščiai.
. Labai įdomi partija iš Illinois pir
menybių. Baltais žaidžia meisteris 
Verber; juodais — P.- Tautvaišas. 
Komentarai laimėtojo. — 1.e4e5 2. 
2f3žc6 3. Rb5f5 (Shliemano gyni
masis, juo Tautvaišas įveikė eksper
tų Pundy prieš tai) 4. 2c3 Žd4 Rc4 

c6 6. 
' 0-0 d6 7. Be1 (šis ėjimas kai kurių

čiai Apreiškimo par. salėje.
Lapkričio 23 — Kariuome

nės šventės minėjimas Apreiš
kimo par. salėje; rengia Vete
ranų Sąjungos valdyba.

Lapkričio 23 — A.L. Inž. ir 
Archit. S-gos rudens balius.

Lapkričio 23 — Vilko dvide
šimtmečiu! paminėti sukaktuvi
niai pietūs Overseas Press Club 
patalpose.

Lapkričio 23-24 — Vliko se
sija Overseas Press Club patal
pose.

Lapkričio 28 New Yorko stu
dentai ateitininkai rengia links- 
mavakarį LSS suvažiavimo pro
ga Atletų Klubo patalpose.

Lapkričio 30 — Solistų D. 
Stankaitytės ir St. Baro kon
certas ir šokiai Statler-Hilton 
viešbučio salėje; rengia ALB 
New Yorko apyg. valdyba ir 
Studentu Sąjunga.

Gruodžio 8 — P.L.K.O. S- 
gos vaidybos rengiama katali- ____ j r_____________
kių moterų akcijos studijų die- (Pundy čia sužaidė e:f5) 5. 
na.

Gruodžio 8 — Liet. Moterų išsistaiylno’ sūriiekinimas, nes jie 
Atstovybės New Yorko klubas priversti nukeisti savo vienintelę iš
rengia dali. Al. Kašubie- 
nės paskaitą. New York Hilton 
viešbutyje.

Gruodžio 29 — Maironio šeš- 
šeštadienį mažučiai supliekė tadieninės mokyklos eglutė Ap

reiškimo parapijos salėje.
Gruodžio 31 — Naujų Metų 

sutikimas Saievas salėje; rengia 
Atletų klubas.

Sausio 5 — P.L.K.O.Sąjungos 
valdybos rengiama moterų ak
cijos studijų diena.

Numatomus parengimus pra
nešti: S. Dzikui, 89-17 97 Str. 
Woodhaven, VI 7-5113.

tus ir VasiūL ” "
Gynimas neturėjo didelių 

problemų. Puolimo pozicijoje 
geriausius pažymius galima ra-
syti Budreckui ir Vašiu L

Rezervinės nežaidė-

Bavarus 3:0, bet jaunučiai pra
kišo ukrainiečiams 0:8.

Ateinantį sekmadienį abi se- 
niorų komandos keliauja ĮNew 
Jersey, kur žais su West NY. 
Ypač sunkus bus uždavinys pir
majai komandai, kuri su West 
NY pirmąsias rungtynes namie 
pralaimėjo net 1:7. Mūsų 
komanda paskutiniu laiku pa
gerėjo, bet gynimo vis tiek lau
kia sunki kova. Rungtynės į- 
vyks Memorial Park, 55 st. ir 
Broadvvay, West New York, 
N.J. Rezervinės pradeda 12:45. 
o pirmosios 2:30.

šeštadienį žaidžia jaunučiai 
pirmenybių rungtynes 2:30 vai? 
East NY aikštėje su čekoslova- 
kais. Atletas.

COMPLIMENTS 

of the

INSTITUTE

Jonas Dubickas
63 metų amžiaus, mirė 1963 
lapkričio 2 d. 7 vai. ryte Wor- 
cester, Mass. Buvo gimęs Vil
kaviškyje.

Palaidotas lapkričio 5 d. iš 
Aušros Vartų bažnyčios šv. 
Jono kapinėse, VVorcesteryje.

*
Nuoširdžiai dėkojame kun. 

Justinui Steponavičiui, kun.

vystytų figūrų, beto ėjimu d4 su
darkomas juodųjų centras) 7—. 
2:2-|- 8-V:2f4 9.g3 (atrodo labai 
stipru, bet...) 9... Vf6! 10. g:f
V:f4! (šiuo ėjimu juodi fiksuoja 
apylygę, bet toli gražu ne remizinę 
baigmę, nes juodųjų gynymosi pro
blema išspręstai) 11. V:Ve:V 12. 
2e2 (laukta buvo 12. d4 g5 su se
kančiu Rg7) 12...g5 13.2d4že7! 
14. že6 (į 15. Re6, sektų Rg7 16. R:R 
B:R 17. Že6 Rf6 ir t.t_) 14.., R:2 15. 
R:R Rg7 16.c3žg6 17.d4Ke7!) bal
tųjų rikiai nebėra geri, reik trauk
tis, be to grųso nemalonus 2h4 ) 18. 
Rg4 (Čia Tautvaišas nepriėmė pa
siūlytųjų lygiųjų) 18... h5 19. Rdl 
g4 20. h3 (bando išsprogdinti pėsti
ninkų grandinę; į g:h3, sektų Kh2!) 
20. ...f3 21, Rc2 (taiko į “kabantį” 
žirgų) 21...RK6! 25.e5! (tik taip, 
kitaip juodieji nukeistų rikį ir įsi
veržtų Zf4) 23.. ,R:R 23. R:ž Rd2! 
24.e:d6-j—f-K:d6 (po 24. ..Kf6 25. 
Bedi Rf4. 26. Re4 stabdytų pėstinin
kus ir grųsintų veržtis centre) 25. 
Be5g:b3 26. Kh1 (jei 26. R:h5 sektų 
Baf8 su sekamu Rf4!) 26. ..Bhg8 
(tik taip, jei Bag8 tai B:h5!) 27. 
R:h5Baf8 (lemiantis ėjimas), 28. 
Bg1 (j Bdl sektų Rf4) 28,..Bg2!

. 29. R :f3 (desperacija, nes grųso 
Bfh8 arba Rf4, o j B:B lemtų f:B4- 
30. KglBg8 su h2+) 29...B:B-f- 
30. K:B B:R ir baltieji pasdavė.

COLLEGES

ST. DOROTHY ACADEMY 
UOSąyianBivd.

EL14M39

VILLA MARIA ACADEMY
Country Club Road 

Bronx 65, N. Y. — TYrone 2-2421 
Sisters of Congregation 

of Notre Dame

Rev. Mother John Gabriel—Superior 
Primary - Grammar - High School 

for Giria —Day Students
Fees: 

|300 for High School 
3300 for Elementary

PREP. SCHOOLS

THE ORATORY SCHOOL
CATHOLIC PREPARATORY 

FOR BOYS

Boarding and
Day Students 

New Academic Gymnasium 
Building

Grades 7 through 12th accredited

Rev. John J. Bain 
Headmaster

14 Bedford Rd., Summit, N. J.
CR 3-1084

HIGH SCHOOLS

ST. PETER’S HIGH SCHOOL
FOR GIRLS 

'• - p
300 Richmond Terrace 

New Brignton, Staten Island 
' ’ GR*Blt!aY7--6304

Condueted by 
SISTERĘ OF CHARITY 

Sister Mary Robertine, Principal
Grade 9-12 — Academic 

Day Students

SAINT MARY*S 
HIGH SCHOOL

444 Orange Street

New Haven, Conn.

Condueted by

DOMINICAN SISTERS 
Sister Cecilia Marie

Principal

GIRLS' DAY SCHOOL

CATHEDRAL 
HIGH SCHOOL

560 LEXINGTON AVĖ. 
NEW YORK 22, N. Y.

PLaza 5-4908

DAT SCHOOL

Sister Marše Ctementine, S.C.

TO PLACL.
YOUR AD 

CANCEL OR CHANGE

DISPLAY

Exc«Uect Used
MINK COATS --------------------8200
NATURAL. MINK 8TOLES
IHt* DM. ---------------------------— 8110
PER8IAN LAMB COATS .... 815Q

ROSALLE RJRS

verfy 5-0621. — Open Mon. and 
TŠur&3 ajn. - 9 pjn.; other days 
tu 6 pat

SACRED HEART
CONVENT 

Darien, Conn.

*
COMPLIMENTS 

OF A 

FRIEND

HUNTING

H' U N T E R S ! !
COLD SPRING LODGE

Big Indian, N. Y.
100 acres of posted land. two hot 
meals and packed lunch $9.00 a day. 
Rooms and cabins, rec. hall, TV, 
Churches nearby.

Call 212 VI 3-0310

INVESTMENTS

AN EXCELLENT

INVESTMENT OPPORTUNITY

• FOR SALE •
This company is offering interests 
in a well to be drilled for oil and/or 
gas in Caddo, Parish, Louisiana.
Price is 3195 per 1/128 interest in 
the well and gas on a 20 aere lease. 
The $195 covers the cost of .drilling. 
An additional charge of $180 will 
be made. if well is completcd and 
eąuipped.
These interests are described in an 
offering sheet filled with the Sec. 
Exch. Comm. Wash. D.C. The offer 
is made only by prospectus.
CLIP AND MAIL THIS COUPON
American Belle Petroleum Corp.
P. O.Box 7373 Shreveport, La. 
Dept NH phone (318) 422-5068
Name ..
Address
City State

H. W. MALĖ

PRODUCT
DESIGN

ENGINEERS
The largest independent manufac- 
turer of small electric appliances 
has openings for both junior and 
senio: product design engineers. 
These positions are located at the 
home Office in Mansfield, Ohio.
These positions reąuire a Creative 
individual with initiative and drive 
as veli as the ability to take full 
responsibility for development of 
new produets and foDorr through to

ferabie have at least eigfct years ex-

Newton College of the Sacred Heart * 
(Ėst. 1946) FOR WOMEN 

A LIBERAL ARTS COLLEGE
Condueted by Religious of the Sacred Heart

MAJOR COURSES: ■
Art. BMogy, Chemistry, Classics, Bconomtes, Englįsh. Hiatory, 
Mathematies, Modem Languages, Philosophy, PoHtical Seienee, 
Psychology. Sociology; pre-Medical Course.

Why Hot Write for our BrochureU

POPE JOHN MemorialPlate
j -- (10" Diameter)

A Memorable Gift and Fund Raiser for Your Group
A lovely remembrance of this truly great man, beloved and mourned 

’ by mankind throughout the world. His kind, compassionate expres- 
sion accurately and permanently reproduced on this plate, will be a 
constant reminder of his awakening in man, his duty and love to- 
ward his fellow man. Gold band around perimeter. Stick-on eyelet 
included for wall haaging.
The ideal gift for your Christmas list. One for 31.95, Two for 33.75, 
Three for 35.50 all postpaid. No C.O.D.’s. Allow two weeks for de- 
livery. Order today.
Perfect as table prizes for church affairs, and fund raising pro
grama. Will add dignity to any religious activity. Write for special 
ųuantity prices today.

GENERAL PRODUCTS .
Dept. CP. 9875 OMEGA ST. LOUIS, MO. 63136

HAVEN REALTY
JOSEPH ANDRUSIS — Real Estate — Insurance

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

investacijos.

Kasdien nuo 9 iki 9 vai.; Šeštadieniais iki 6 vai popiet.

87-09 Jamaica Avė., Woodhaven 21, N. Y. • Tel. VI 7-4477

S & G MEAT MARKET
ANTANAS VAITKUS, vedėja* 

84-09 Jamaica Avė., Woodhaven 21, N. Y. • Tel, VI 9-5077 
buvusi J. MIRONO MAISTO KRAUTUVĖ

340 Grand Street, Brooldyn 11, N. Y. • Tel. STagg 2-4329 
Papigintomis kainomis priimame užsakymus 

VESTUVĖMS ir POBŪVIAMS
Pristato j namus lietuviškus skilandžius ir sūrius 

----- We take all orders special price for Weddings and Parties-----  
Home-Made Bologna

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.

JUOZO IR IZABELĖS MISIŪNŲ
RAY’S UQU0R STORE

Galima gauti įvairiausios rūšie, amerikiečių ir importuo-

103-55 LEFFEETS BLVD. BICHMGND HIU* N. Y 

Telefonas: Vlrginia 3-3544

REPUBLIC
Liquor Store, Ine.

322 UNION AVĖ. BROOKLYN II, N. Y.

OF 
JUDAEO

CHRISTIAN STUDIES
31 CLINTON STREET 

NEWARK, N. J. 
Director — 

Vcry Rev. Msgr.

Mykolui Tamulevičiui, kun. 
Albinui Yankauskm, Mr*. H. 
Daniels ir jo šeimai, laidotu
vių direktoriui M. A. Cinsky 
ir visiems, kurie užprašė šv. 
mišias, atnešė gėlių bei pagel
bėję mūsų liūdesio valandoje.

- NEW MEXICO
COLLEGE OF ST. JOSEPH

Sisters of Charity
v Sisters of. St. Domime 

Sistėrs of SL įTrsUla ef the BĮ. Virgin

Handmaids of Mary 
Sišters ofChristian Charity

chaakal device*. Pertinent industry

and mali eleetro-mecbanical prod-

JOHN M. OESTERREICHER,

Tai EV 7-2089
JURGIS J. JOKŪBAITIS, Manager 

Didėlis pasirinkimas įvairių vynų, degtinių, kon-

ON THE RIO GRANDE 
(Ėst. 1940)

DIOCE8AN SCHOOL

Elena Dubickieni 
Juozas Dubickas
Anft\ė Dubickaili 

- Vaičekaaskieni 
Česlovas Dubickas

Pranešam pažistamiem ir draugams, kad lapkričio 11 d. 
mirė mūsų brangus vyras ir tėvas

BRONIUS GADEIKIS,
sulaukęs 69 metų amžiaus, išgyvenęs Philaddphijoj 13 
metų. Laidojamas šeštadienio ryte iš Šv. Andriejaus 
bažnyčios.
Lieka nuliūdusi šeima: žmona Bronė ir keturios dukterys: 
Regina su šeima Australijoj, Aldona, Regina ir Audronė
Jungtinėse Valstybėse.

ALBUQUERQUE, New Mexico 
Condueted by 

Poor Sisters of St. Francis Seraph 
President

Sister M. Vlatora, O.S.F.
DEGREES: B.S. in Ed., B.S. in Bus.
Ad. B.A., B.S., B.S. in Med. Tech., 
M.S., M-A.Ed.
MAJOR COURSES: Accounting, 
Biotogy. Business Administration, 

. Secretartai Stutfes, Elem., Secon..

Arta, Langroges, Pkystca, Med. 
Tech.. PMtosophy, Chem., Econom- 
k», Pol. Science, Sociology, Theo-

a

WHY NOT WRITE FOR 
OUR BROSHURE!!

M0V1NG •

We HantDe Teur Fumiture
A» it it were our own!

R. K. D A VI8 MOVING * 8T0RAGC

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

BLESSED SACRAMENT 
HIGH SCHOOL
147 West 70th Street
New York 23, N. Y.

ENdiCott 2-8285

ary commensurates with experience 
in the five figure range. Interview 
and relocation ezpenses paid by 
Dominion.

Send full Information in first

M. R. SEYBOLD

IN’DUSTRIAL RELATIONS

Principal 
Sister MMam Magdalen

DOMINION 
ELEC. CORP.

150 ELM STREET 
MANSFIELD. OHIO, 44901

CRAFT»4EN WANTED —
, Class Tool and Die Makers
ApprentlceaNp or eųtfralent reųuired. Mušt be aMe to plan, con- 
stract, alter or repalr small preclMom paneli press. dies. drlll jigs, 
amembly Batutas and diveting tools. Try out, diagnoze and correct 
tootbig trouMes.
Set-up Men-AutomaUe Screw Machines. Mušt be ablc to set up 
Bnnra and flharpe singfe sptadle autonuUcs. Top rates and f ringe

S CM CORPORATION
P. O. Box 432

WfflTE HORSE TAVERN
baras - restoranas
PRANAS BRUČAS, savininkas

86-16 JAMAICA AVĖ. WOODHAVEN 21, N. Y.
Tel. Vlrginia 6-9519 

SALĖ VESTUVĖM, SUSIRINKIMAM IR KITIEM POBŪVIAM
Salėje gali tilpti 100 dalyvių

WIMTER GARDEN TAVOM i

VYTAUTAS BELECKAS
Savininkas

Salė vestuvėms ir kitokioms pra
mogoms. Be to. duodami polaide- i 
tuviniai pietūs. Pirmo* rūšies Ue- 1 
tuviškas maistas prieinama kaina.

1883 MADISON STREET
BROOKLYN 27, N. Y.

(Ridgevood)
Tel. EVergreen 2-6440



DARBININKAS 1963 m., lapkričio 15 d., nr. 77.

DARBININKAS
NADJIENO&,JSXXS

Lietuvos Kariuomenės atkari 
mo minėjimo programą pra
ves Ramunė Vilkutaitytė. Po 
programos numatomos vaišės 
ir šokiai, grojant A. Starolio or
kestrui, Minėjimas Įvyks lapkri
čio 23 d. 7 v.v. Apreiškimo pa
rapijos salėje.

Iškilmingos pamaldos už žu
vusius dėl Lietuvos laisvės ka
rius ir laisvės kovotojus —par
tizanus bus Apreiškimo para
pijos bažnyčioje lapkričio 24 d. 
11 v. (ne 10 vai., kaip anksčiau 
Darbininke buvo skelbta).

Lietuviu Motery Atstovybės 
New Yorko klubas gruodžio 8, 
1 vai. popiet Hiltono viešbučio 
Morgan Suite (2-me aukšte), 
ruošia kultūrinę popietę. Sve
čiai turės progos išklausyti me
nininkės A. Košubienės paskai
tos ir pamatyti šį pavasari jos 
padarytą 26 — 8 pėdų murali- 
Vilniaus operos šokėja E. Ke- 
palaitė pasirodys su keletu mo
dernių šckių. Svečiai bus pa
vaišinti gražiai paruošta kavute 
ir galės maloniai praleisti sek
madienio popietę jaukioje ap
linkoje. Atskiri pakvietimai ne
bus siunčiami. Viešbutis yra 
Manhattane šeštoje Avenue, 
tarp 53 ir 54 gatvių.

Moterų Sąjungos 39 kuopa
Apreiškimo par. salėje šaukia 
paskutinį šiais metais susirin
kimą lapkričio 20. trečiadienį.
7 vai. vak.

leškoma moteris tris kartus 
savaitėje prižiūrėti 2 metų mer
gaitę ir namų ruošai. Skambin
ti po 6 v.v. AX 1-3166.

Išnuomojamas butas Rich
mond Hill. Du kambariai su vo
nia ir virtuve pirmame aukš
te. Teirautis tel. VIrginia 6-67 
15.

Reikalingas mėsininkas vi
sam darbo laikui arba daliniam 
(part time). Turi mokėti lietu
viškai. Skambinti telefonu HI 
1-7420.

NEW YORKO Alto skyriaus susirinkimo dalyviai lapkričio 8 Nuotr. V. Maželio.

LIETUVIAI . . . LIETUVOS VYČIAI . . . DRAUGAI 
Nuoširdžiai visus kviečiame atsilankyti į

linksma vakarėlį - vaidinimą - šokius
lapkričio 17, sekmadienį

7 vai. vak.
APREIŠKIMO PARAPIJOS SALĖJE
No. 5th ir Havemeyer Sts., Brooklyn

Matysite ANTANO GUSTAIČIO, paįvairintą tautiniais 
šokiais, linksmą vaidinimėlį —

SEKMINIŲ VAINIKAS
Šokiams gros visiems girdėtas ir patinkamas

JOE THOMO ORKESTRAS

Įėjimas tik —$1.50
Lietuvos Vyčiai

New York - Brooklyn - Queens kp.

Redakcija ......«...........:.. GL 5-7281
Administracija GL 2-2923
Spaustuvė GL 2-6916
Vienuolynas GL 5-7068

Pašto ženklu metinė mugė 
New Yorke bus lapkričio 22-24 
d. Mugė rengiama Infantry Re- 
giment Armory, Park Avė ir 
34th Str. Šioje mugėje jau 8 
metai iš eilės dalyvauja N. Y 
Lietuvių Filatelistų Draugija su 
savo specialiuįkampeliu, kuria
me visada iškabinama -‘Liėtuvos 
trispalvė ir Vytis. Pašto ženk
lų rinkėjai kviečiami užsukti ir 
aplankyti lietuvius, kurių nema
žai suvažiuoja iš Washingtono, 
Baltimorės, Philadelphijos, Ro- 
chesterio ir kitų vietų-

Sekminių vainiką, Antano 
Gustaičio vaidinimą, vaidina 
Lietuvos vyčiai šį sekmadieni, 
lapkričio 17, Apreiškimo para
pijos salėje. Pradžia 7 v. v. 
Po vaidinimo — šokiai, grojant 
Joe Thomo orkestrui.

Rūtos ansamblis, vadovauja
mas muz. Algirdo Kačanausko, 
lapkričio 23 koncertuoja ka
riuomenės šventės minėjime 
Baltimorėje.

Aleksandro Kačanausko, mu
zikos profesoriaus, 4 metų mir
ties sukakties proga egzekvijos 
ir mišios bus šį šeštadienį: 7 
v. pranciškonų vienuolyno kop
lyčioje Brooklyne, 8:30 Sopu
lingosios Dievo Motinos bažny-
čioje Kearny, N.J. ir 9 v. Švč.
Trejybės bažnyčioje Newarke. 
Mišių metu Nevvarke giedos sol. 
L. Stukas ir Rūtos ansamblis.
vargonais gros Klemensas Bag
donavičius. Kolegos muzikai ir 
buvę jo studentai maloniai pra
šomi pasimelsti už jo sielą.

Juozo Daubėno, dramos ak
toriaus, tėvas Jonas Dubickas 
mirė lapkričio 2 Worcestery, 
Mass., kur jis su šeima gyveno, 
atvykęs iš tremties. Velionis 
buvo 63 metų, kilęs iš Vilka
viškio.

Marija Skabeikienė mirė lap
kričio 7, palaidota šv. Jono 
kapinėse iš Apreiškimo bažny
čios lapkričio 9. Laidojimu rū
pinosi S- Aromiskis. Liko nu
liūdę sūnus Juozas ir Antanas.

Tėv. Liudvikas Vėželis, O.F. 
M-, tik ką grįžęs iš Korėjos po 
6 metų misijų ir laikinai susto
jęs Brooklyno pranciškonų vie
nuolyne, sekmadienį, lapkri
čio 17 kalbės susipažinimo po
pietėje (žiūr. skelbimą apačioje 
šio puslapio) apie Korėjoj iš
gyventas dienas.

Studentų ateitininkę draugo
vės New Yorke pirmininku yra 
Antanas Vainius, Jr„ išrinktas 
tom pareigom rugsėjo 20., Pe
reitais mokslo meUis pirn^Įhin- 
kavo Aleksas Vaitiekūnas." Jis 
buvo taip pat išrinktas į Atei
ties koncerto rengimo komisi
ją kurioje vėliau jį atstovavo da
bartinis SAS draugovės pirmi
ninkas. Šiuo pranešimu atitai
somas Darbininko lapkričio 8 
žinutės netikslumas.

Juozas Sleida, gyvenąs 215 
Maseth St. Brooklyne, yra pa
guldytas Rahway ligoninėje, 
New Jersey- Jis norėtų, kad jį 
aplankytų draugai. Lankymo 
valandos nuo 2 iki 3 popiet ir 
nuo 7:30 iki 8:30 v.v. Žinią 
praneša Albertas Sleida.

Lietuvių Filatelistų D-ją New 
Yorke išleido naują savo biule
tenį, skirtą lakūnų Dariaus ir 
Girėno 30 metų skridimo su
kakčiai paminėti. Numeryje su
pažindinama su Lietuvos pašto 
ženklais. Redaguoja K. Matuzas, 
107-33 117 St., Richmond Hill 
19, N. Y.

ARTĖJANT KALĖDOM, RALFAS GAVO DAUG PRAŠYMŲ
Spalio mėnesyje, kada visur šiek tiek išlygins šelpiamųjų la- lerių mėnesiui, nes vidutinis

buvo rengtasi Balfo rudens va
jui, Centras turėjo 4,054 dol. 
pajamų, o išleido 5,693. Arti 
dviejų tūkstančių gauta ir nu-
siųsta Vasario 16 gimnazijai, numo.
Tuo būdu tiesioginei šalpai be
liko 4,262 dol. Apie tūkstantį 
dolerių išsiuntinėta Balfo če
kiais, 34 siuntiniai į Sibirą ir 
Lietuvą kainavo 2,277 dol. už 
69 įvairius siuntinius lietuviam 
į Lenkiją sumokėta paštui 534 
dol. (tarp jų 12 siuntinių su 
vaistais, jų vertė 103 doleriai). 
Spalio mėn. Balfas išsiuntėl07 
individualius siuntinius.

Apyskaitos rodo, kad Balfo 
Centras jau kelintas mėnuo iš
leidžia šalpai daugiau nei su
renka aukų. Turime vilties, kad 
beveik visoj Amerikoj prasidė
ję Balfo rudens vajai balansus

SUSIPAŽINIMO
POPIET!
KUR?
Kolumbo vyčių salėje 
86-20 86th St.. VVoodhaven, NY

KADA?
Lapkričio-November 17 
nuo 3 vai. p.p. iki 10 vai. vak.

KAM?
Lietuvių pranciškonų naujom 
statybom

KAS BUS?
Vaišės, kavutė; Petras Mont
vila rodys filmą iš lietuvių gy
venimo; jaunieji talentai pasi
reikš savo gabumais, bus lie
tuviška muzika ir šokiai.

VISUS 
maloniai kviečia Woodhaveno 
ir apylinkių

Moterų Būrelis

KUN. NORBERTAS PAKALNIS, Apreiškimo parapijos klebonas, spalio 
29 sulaukė 75 metų amžiaus, čia jį matome Angelų Karalienės parapijos 
jubilėjiniame 75 metų sukakties bankete. Nuotr. P. Ąžuolo.

bui. Tačiau, artėjant Kalėdom, 
gaunama daug daugiau prašy
mų. Matyti, mūsų šelpiamieji 
tikisi didesnio aukotojų duos-

Balfo vajus New Yorke
Lapkričio 3 prasidėjo Balfui 

aukų teikimas New Yorke ir ar
timose apylinkėse. Per pirmas 
penkias dienas atsiliepė arti 
šimto geradarių, kurie suauko
jo virš tūkstančio dolerių.

Min. V. Sidzikauskas, Vajaus 
Komiteto pirmininkas, buvo 
priverstas porai savaičių išvyk
ti į Aziją ir Europą, tad jo pa
reigas eina Stasys Lūšys. Va
jaus iždininku yra K. Vasiliaus
kas, sekretorius Vac. Alksni
nis. Komitetan įeina 16 asme
nų.
Vokiečių "Ceritas" nepadeda

1962 metais Balfo vadovybei 
vokiečių šalpos organizacija Ce
ritas buvo pažadėjusi sušelpti 
artimuosius lietuvių tremtinių 
giminaičius Lietuvoj ir Sibire. 
Tremtiniai pradėjo siųsti pra
šymus į Caritas, bet gaudavo 
tik įvairius paaiškinimus. Šiais 
metais Balfo Centras vėl krei
pėsi į Carito vadovybę, prašy
damas informacijų dėl tų siun
tinių į sovietų okupuotą Lietu
vą ir Sibirą. Dabar gautame at
sakyme iš Caritas Centro rašo
ma. kad vokiečiai mėgino pa
gelbėti lietuviams Rusijoj, ta
čiau tas mėginimas dėl lėšų 
stokos nepavyko. Toliau rašo
ma. kad Rusijoj dar yra dešim
tys tūkstančių vokiečių, kurie 
yra Carito šelpiami daugelį me
tų ir dėl perdidelių išlaidų Ca
ritas negali į tą programą lie
tuvių įjungti.

Tai reiškia, kad Balfui atiten
ka ši sunki našta paremti trem
tinių gimines, kurie prašo pa
ramos. ši našta siekia daug do- 

BOSTONO lietuviai Lietuviškų vestuvių vaidinime lapkričio 3. Vaidino Putnamo studentės. Nuotr. P. Pliks- 
nio.

siuntinukas Balfui kainuoja 50 
dolerių. Ypatingai daug prašy
mų pasiųsti siuntinius į Lietu
vą ar Sibirą atsiunčia neseniai
iš ten atvykę į Vakarų Vokieti-
ją, o tų atvykusių yra virš 
tūkstančio. Jie geriausiai žino 
ten paliktų tautiečių vargą, bet 
patys mažiausiai gali padėti, 
tad visi rašo Balfui, kai vokie
čių institucijos nepadeda.
Balfo centro svečiai

Nedaug lietuvių tremtinių 
dabar beatvyksta į JAV, nors 
Balfo stalčiuose guli keli šim
tai imigracinių nebaigtų bylų. 
Mūsų tremtiniai užkliuvo. Jie 
turi Balfo afidavitus, garanti
jas; deja, jie neįleidžiami daž
niausiai dėl sveikatos trūku
mų. Tačiau Balfo Centrą da
bar dažnai atlanko užjūrių sve-
čiai, buvę tremtiniai ar jų va
dovai.

Balfo Centre buvo keliom 
dienom sustojęs kun. Pr. Vase- 
ris iš Melbourne, Australijos. 
Balfo reikalų vedėjas kelias 
dienas globojo N. Yorką lauku
sią solistę G. Vasiliauskienę, 
taip pat iš Australijos.

Centro įstaigą kelis kartus 
lankė Vokietijos Liet. Bendruo
menės pirmininkas kun. dr. J. 
Aviža ir tarėsi tremtinių šalpos 
klausimais.

Balfas padėjo susipakuoti ir 
į laivus pasikrauti liet, misijo- 
nieriams: kun. J. Kidykui, S.J. 
išvykusiam į Braziliją, bei tė
vams marijonams — J. Mar
giui ir J. Petraičiui, išvykusiem 
į Argentiną. Jų darbo sąlygos 
nepavydėtinos; didis Pietų A- 
merikos gyventojų skurdas 
neaplenkia ir tenykščių lietu
vių. kuriems Balfas taip pat
stengiasi padėti.

Kun. L. Jankus
Balfo Reikalų Vedėjas

Pagerbs kan. M. Vaitkų. Šiais 
metais kan. M. Vaitkus švenčia 
80 m. amžiaus sukaktį. Sukak
ties proga naujasis Providen- 
co liet, parapijos klebonas kun. 
V. Martinkus spalio 29 parapi
jos klebonijoje priėmė N. Ang
lijos ir Conn. provincijų Kuni
gų Vienybės susirinkimą. Už
baigus susirinkimą, parapijos 
salėje įvyko iškilmingi pietūs, 
kurių metu buvo pasveikintas 
naujasis klebonas ir pagerbtas 
kan- M. Vaitkus jo 80 m. sukak
ties proga. Iškilmingame pa
gerbime dalyvavo 60 kunigų. 
Panašų pagerbimą kan. M. Vait
kui ruošia bostoniečiai lapkri
čio 16 d. 6:30 vai. vak. Liet. 
Piliečių Draugijos salėje

Ruošiamasi koncertui. Lap- 
•kričio 8 d. Kačinskų bute įvy
ko simfoninio koncerto rengė
jų komiteto susirinkimas. Susi
rinkimo metu komitetas pasis
kirstė darbais ir pareigomis. Į 
komitetą įeina: adv. Jonas Gri
galius, A. Andriulionis, A- Mat- 
joška, J. Venckus, P. Žičkus. H. 
Čepas, J. Starinskas, P. Aver- 
ka, K. Šidlauskas, St. Grigana- 
vičius, F. Zaleskas, St. Griežė- 
Jurgelevičius, J. Romanas, L. 
Švelnys. Kitas posėdis įvyks 
lapkričio 19 d. 7:30 vai. vak- 
Kačinskų bute.
CYO bazaras. Šv. Petro parapi
jos CYO organizacija lapkričio 
17 parapijos salėje po bažny
čia ruošia metinį bazarą, kurio 
pelnas skiriamas organizacijos 
orkestrui palaikyti. Bazaras tę
sis iki 7 vai. vak.

įsivėlė klaida. Naujai atkelto 
vikaro į šv. Petro parapiją kun. 
A- Janiūno kambarių atremon- 
tavimui ir naujų baldų nupir
kimui aukojo: Bronius Pošius, 
Juozas Lubinas, Liet. Piliečių 
Draugija, Mr. Mrs. K. Šidlaus
kas, p. N.N., P. Peldžius, A. 
Andriulionis, p. N.N., J. Gene- 
vičius, A. Neviera, A. Baika, F. 
Šidlauskas. F- Zaleskas. Auko
tojus paskelbiant Darbininke 
buvo praleista keletas pavar
džių ir net raidžių. Už klaidą 
atsiprašome.
Sodaliečių parengimas. Šv. Pet
ro parapijos sodalietės lapkri
čio 23 parapijos salėje po baž
nyčia ruošia Padėkos dienos 
‘Turkey Whist”. Pradžia 8 vai. 
vak.

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

šeštadieniais iki filmos pabaigos. 
Trečiadieniais — ’2 vai. dienos. 
Penktadienį, lapkričio 15 — iki 
Trečiadienio, lapkričio 20, 1963 

švelnios meilės ilgesys spalv. filmoj 
“RCMANZE IN VENEDIG"

Vaidina :
A. Smyrner. W. Reyer. W. Birgel 

Priedlnė filmą:
‘lm Prater bluhn wieder die Baume' 
Ir nauja Vokietijos savait. apžvalga

86+h CASINO THEATRE
210 East 86th St., New York, N. Y.

RE 4-0257 • BU 8-0561
Penktadienį, lapkričio 15 — iki
Ketvirtadienio, lapkr. 2I, 1963

Pirma dalis spalvotos filmos
“MARI ANDL" 
Vaidina :

C. Froboess, R. Prack. VV. Haas
Priedinis filmas:

“Buddenbrooks” I dalis
Ir naujausia Vokietijos įvykių ap
žvalga.

Diplomuotas ekonomistas

Juozas Audėnas
registruotas investavimo fon
dų atstovas priima interesan
tus investavimo reikalais —

109 Warwick St.
Brooklyn 7, N. Y. 

Tel.:
TA 7-9518 • PL 3-6628

WILLIAM J. DRAKE <
DRAGŪNAS

ADVOKATAS

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

Tel. Hlckory 1-5220

LAIDOJIMO DIREKTORIAI

Tel. EVergreen 7-4335

STEPHEN AROMISKIS
(ARM AKAUSKAS) 

Graborius-Balsamuotojas 
MODERNI KOPLYČIA

423 METROPOLITAN AVĖ.
Brooklyn, N. Y.

STagg 2-5043

Matthsw P. Railas
FUNERAL HOME

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

Licensed Manager
& Notarv Public

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

EVergreen 8-9770

Josepli Garszva
GRABORIUS 
Balsamuotojas

231 BEDFORD AVĖ.

Brooklyn, N. Y.

J. B. S H ALINS
- Šalinskas

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 
84-02 JAMAICA AVĖ.

(prie Forest Parkway Siation> 
VVOODHAVEN, N. Y

Suteikiam garbingas laidotuves 
Koplyčios nemokamai visose 
miesto dalyse; veikia Ventiliacija

Tel. VIrginia 7-4499

THEODORE VOLIHNIN,
INC.

E. JOSEPH ZEBROWSKl 
Laidotuvių direktorius 

MODERNIŠKA KOPLYČIA 
su Air Condition

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

KARTONAS
FUNERAL HOME
280 CHESTNUT STREET 

NEW BRITAIN, CONN.

Tel. BA 9-1181

CARROL
FUNERAL HOME 

Ine.
PETRAS KARALIUS, sav.

Laidotuvių direktorius 
ir balzamuotojas

74 PROVIDENCE ST.
Worcester, Mass.

PL 4-6757 PL 4-1165

VAITKUS
FUNERAL HOME

197 VVEBSTER AVĖ.
PRANAS VAITKUS 

Laidotuvių Direktorius - 
ir balsamuotojas

Cambridge, Mass. , 
NOTARY PUBLIC

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

Puikus patarnavimas naujo
JOSEPH C. LU8IN

FUNERAL HOME
546 East Broadway

So. Boston. Mass.
Priešais miesto teismo rūmus

•
Rūpestingai patarnai:jame vi
suose reikaluose, atydžiat iš
pildomo kiekvieną pageidavi
mą. .Jūs galite pilnai pasiti
kėti mūsų patarnavimu iki 
visų smulkmenų laidojimo 
reikaluose.

Joscph C. Lubln 
Funeral Dlrvotor

Telefonas: 268 - 5185


