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Rusk parode dantis Baltųjų Rūmų politikos kritikam
Kritiką dėl Vietnamo ir Bal

tųjų Rūmų pradėtą atsikirtimą 
Chr. Sc. Monitor palygino su 
apgultos tvirtovės gydimu. Puo
likų tarpe pasiskardeno patys

, didieji — Galbraightas, Schle- 
singeris, Goodwinas, Hilsma
nas, o Kongrese Fulbrightas. 
Tarp gynėjų pasirodė taip pat

Rusk spaudos konferencijoje spa
lio 12

Nerimą tebekelia
Respublikonų kandidatai Į 

prezidentus nepraeina p ro - 
Vietnamo reikalą. Gub. Reagan 
kaltino prezidentą, kad jis ne
duoda tikros informacijos apie 
padėtįViefname, o Rėaganas 
galvoja, kad ji esanti geresnė, 
nei viešai skelbiama. Guber. 
Romney skundėsi, kad jam 
smegenis išplovė, dabar kalti
na prezidentą, kad jis smege
nis plaująs visuomenei. Nixo- 
nas kritikavo per lėtą karo ei
gos tempą. Tyliausias gub. N. 
Rockefelleris, anksčiau rėmęs 
LBJ politiką, dabar susilaikąs.

Visuomenėje paskutiniu lai
ku rengiamos demonstracijos 
ir boikotas prieš .naujokų šau
kimą, deginamos šaukimo kor
telės, blokuojami Įėjimai į pri
ėmimo įstaigas. Taip yra San 
Francisco, Los Angeles, Phila- 
delphijoje, Bostone ir kt. Net- 

, tojų išmesti iš partijos dėl nu
gi... .Londone.
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AMERIKA MAŽINS KARIUO
MENĘ Europoje

Amerika numatė vieną iš 
penkių savo divizijų perkelti į 
Vietnamą ateinančiais metais. 
Europiečiai baiminasi, kad silp-
ninamas Europos gynimas. Bet 
patys nieko nedaro, kad tas gy
nimas būtų sustiprintas, tik kri
tikuoja Ameriką.

Amerika turi 18 divizijų — 
6 Vietname, 5 Vokietijoje, 2 
Korėjoje, 5 Amerikoje.

— Senatas spalio 10 74:15 
balsais skatino prezidentą .rei
kalauti J. Tautų ūkinių sankci
jų prieš š. Vietnamą.

— Demokratai savo konven
cijai 1968 pasirinko Chicagą— 
rugpjūčio 26, prez. LBJ gimta
dienio išvakarėse. Respubliko
nai konvenciją turės Miami 
Beach rugpiūčio 5.

— Amerikos lėktuvam leista 
bombarduoti naujus taikinius 
Š. Vietname. Haiphongo prie
miesty subombardavo raketų ir 
helikopterių sandėlius, Migų 
bazes.

Vengrijos ir Čekoslovaki
jos komunistai pritarė Mask
vos
nių partijų konferenciją. Dar 
vis“

planui šaukti komunisti-

nepritaria Rumunijos, 
Jugoslavijos ir Albanijos parti
jos.

Jie klaidina visuomenę, drąsina priešą ir prailgina karą. Protestuose prieš 
vyriausybę savo rolę atlieka komunistai ir vadinamieji intelektualai . . .

didieji — prezidentas Johnso- 
nas, Atstovų Rūmų pirminin
kas McCormack, valstybės se
kretorius Dean Rusk.

APIE KRITIKUS — jie 
klaidina:

Rusk kalbėjo, kad vyriausy
bė daug sykių yra paskelbusi 
tuos pačius savo siekimus, ku
rių iš jos reikalauja kritikai— 
besąlygines derybas, preziden
to pasiryžimą susitikti bet ka
da ir bet kur su š. Vietna
mo Ho Chi Minh, bombardavi
mo sustabdymą, jei š. Vietna
mas nenorės sustabdymo pa
naudoti savo karinio stiprini
mo reikalui. Kritikai turi žino
ti — kalbėjo Rusk —, kad Ha- 
noi visa tai atmetė. Ir ne vy
riausybė, bet Hanoi stato sąly
gas derybom — reikalauja, kad 
bombardavimas būtų sustabdy
tas visiškai ir nebeatnaujina
mai. Rusk pakartojo Amerikos 
buvimo Vietname tikslą — ne 
tik vykdyti Įsipareigojimus są
jungininkam, bet ir saugoti A- 
merikos bei žmonijos intere
są nuo augančios Kinijos grės
mės.

APIE INTELEKTUALUS —
— viešai:

Nauja Rusk kalboje buvo jo 
Įsakmus nurodymas pirštu į 
vadinamus “intelektualus” ir 
jų rolę Vietnamo kritikoje. 
Klausiamas Rusk aiškinosi tu

kas Br. Nainys, Illinois lietuvių prekybos rūmų pirmininkas A. Baliūnas, Chicagos Alto pirmininkas 
J. Pakalka, Tautinių tekių -Šventė® komiteto pirmininkas dr. L. Kriaučetiūnas, Balto direktorius J. Stan
kus, Naujienų atstovas A. Budreckas, majoras Daley, Draugo moderatorius kun. Pr. Gariva MIC, Alto 
pirmininkas A. Rudis, ALRK Susivienijimo pirmininkas. L. Simutis, Liet. Kunigų Vienybės pirmininkas 
kun. E. Abromaitis. Alto pirmininkas įteikia majorui informacines knygas apie Lietuvą. Majoras paža
dėjo paramą. Nuotr. V. Noreikos

Sovietų žvalgybos pulkininkas . ..
Valstybės departamentas pra- lai. Kiekvienas agentas gauna 

nešė, kad Sovietų žvalgybos labai siaurą uždavinį, ir iš visų | 
pulkininkas Evegenii Runge agentų pranešimų jau sudaro- 
Vokietijoje pasiprašė azylio ir ma mozaika apie Vokietijos pa- 
suteikė informacijų apie sovie
tinius šnipus Vokietijoje.

Ar pagal pulkininko ar pa
gal kitas informacijas Vokieti
jos policija suėmė penkis sovie
tinius šnipus. Viena užsienio 
reikalų ministerijos sekretorė, 
suimta dėl šnipinėjimo, 
16 kalėjime pasikorė.

Vokietija labiau nei 
kraštas Europoje esanti 
nusi Šnipų — rytų Vokietijos, 
Čekoslovakijos, Sovietų. Prieš 
mėnesį buvo suimta 12 šnipų. 
Šnipinėjami esą ne tiek kari
niai, kiek technologiniai reika- iŠ jų informacijų.

spalio

kitas 
pritvi-

ris pagarbą tiem, kurie “vadi
nasi ar kiti juos vadina inte
lektualais”. Bet jis priminė 
Einšteino draugų pareiškimus 
apie cheminius elementus daug 
“genijus fizikoje ir matemati
koje, mėgėjas muzikoje ir kū
dikis politikoje”. Tai reiškia, 
kad žmogus,' kuris viską žino 
apie cheminius elementua daug 
ko nežino apie Vietnamą arba 
kaip organizuoti taiką ar gyve
nimą bei mirtį tautom .... 
“Aš labai gerbiu intelektualus, 
bet nesijaučiu jų Įbaugina
mas”.

APIE INTELEKTUALUS — 
privačiai:

Rusk minėti žodžiai apie in
telektualus buvo atsakymas i 
paklausimą apie jo atsiliepimą 
privačiame pobūvyje Manhat- 
tane tarp Įvairių pareigūnų. Tą 
atsiliepimą buvo paskelbęs N. 
Y. Post spalio 11. Pagal laik
raščio informaciją Rusk aš
triai pasisakė prieš “pseudo-in- 
telektualus”, kurie kritikuoja 
Vietnamo politiką. Rusk smer
kė kritiką, kuriai vadovauja 
“rytų liberalai intelektualai — 
ypačiai tie liberalai intelektua
lai, kurie buvo Kennedy vy
riausybėje ir kuriam laikui bu
vo likę prie Johnsono, o dabar 
puola LBJ užsienių politiką”.

Rusk tarp tų “pseudo-inte- 
lektualų” suminėjęs Arthur 
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dėti. Priemonės agentam ver
buoti vartojamos tokios: nakti
nio klubo bartenderiui buvo pa
vesta užmegst santykius su val
džios Įstaigų sekretorėm; po 
flirto scenų turi agentas jas 
fotografuoti nuogas ir tom nuo
traukom jau šantažuoti, kad 
duotų žinių, kitaip bus praneš
ta tėvam, įstaigai, ši afera iš
kilo tada, kai vienai sekreto- -r 
rei kilo įtarimai, ir ji pranešė 
savo viršininkui. Agentam įsa- - 
kyta vakarų Vokietijoje vesti 
sekretores ir tokiu keliu gauti

Schlesinger, buvusi Baltųjų munistai. FBI turi apie tai pa- 
Rūmų patarėją, dabar New kankamai žinių, bet jos neskel- 
Yorko universiteto profesorių^ biamos, nenorint sudaryti nau- 
Esą dar labiau Rusk pykino 
buvęs jo pareigųnas, dabar pa
virtęs taip pat akademiku (€o- 
lumbijos un-te) Roger Hilsman, 
buvęs jo pareigūnas, dabar pa
dėjėjas tolimųjų rytų reika
lam (jis su A. Harrimanu bu
vo pasiuntę telegramą, pritar
dami perversmui prieš prezi
dentą Diem; Red.).

N. Y. Post korespondentai 
Evans ir Novak sako, kad 
“Rusk priminė savo klausyto
jam, jog Hilsmanas ne pasi
traukė iš vyriausybės, kaip jis 
sako savo atsiminimuose (aš
triai kritikuojančiuose Rusk),, 
bet buvo pašalintas. ‘Aš jį pa
šalinau,’ sakė sekretorius, nes 
jis ‘perdaug kalbėjo George- 
town kokteiliuose. Paskui mes 
jam padėjom gauti kitą tarny
bą’ ”.

Schlesingeriai ir hilsmanai 
pagal Rusk gilina Vietnamo ka
ro nepopuliarumą ir paremia 
amerikiečių izoliacionizmo ten
dencijas. Visuomenės tokios 
nuotaikas, man^Busk, didina 
Ho Čhi Minh Įsitikinimą, kad 
tauta nepakels karo ilgesnėje 
distancijoje.

Pagal korespondentų infor
maciją Rusk priminęs, jog pro
testo sąjūdžius kontroliuoją ko-

jo “makartizmo” įspūdžio.

Dėl Diržinskaitės titulų
Lietuvos diplomatijos šefo raš
tas Jungtinių Tautų Organiza

cijos gener. sekretoriui
Einant Jungtinių Tautų Or

ganizacijos dokumentais, į So
vietų Sąjungos atstovų XXH-oje 
Generalinėje Asamblėjoje sąra
šą yra Įrašyta p. L. Y. Diržins- 
kaitės-Piljušenko pavardė su 
“Lietuvos sovietų socialistinės

Premija A. Gustaičiui

juodas 
-satyri-

Pranas

Lietuvių Rašytojų Draugijos 
premija už 1966 metų kūrinius 
paskirta rašytojui Antanui Gus
taičiui už "Ir atskrido 
varnas", humoristinės 
nes poezijos rinkinį.

Komisijoje buvo dr.
Bagdas, Paulius Jurkus, Pranas 
Naujokaitis, dr. Kostas As
trauskas, Leonardas Žitkevi
čius. Posėdis buvo spalio 14.

A, Gustaitis gimė 1907. Pir
mus eilėraščius paskelbė “Jau
nime” 1924. Pirmas rinkinys 
“Anapus teisybės” išleistas 
1956. Teatrui pjeses pradėjo 
rašyti nuo 1934. Gyvena Bosto
ne.

Vyčiai rašo
— Brooklyno vyčiai išsiuntė i 

22 laiškus Baltijos valstybių 
pašto ženklo reikalu. Kitus laiš
kus jie pasiuntė valstybės sek
retoriui dėl neteisėtai priskirto , 
Jungtinėse Tautose Lietuvos 
min. pirmininko pavaduotojo 
ir užsienių reikalų ministerio 
titulo Diržinskaitei.

....— N. Y. Times spalio 16 ir 
17 Europos žemėlapiuose vėl 
atžymėjo Estijos, Latvijos, Lie
tuvos valstybes skyrium nuo 
Sovietų Sąjungos. Galimas da
lykas, kad dienraštis prisideri
no prie valstybės departamen
to politikos, kai eilė laiškų at
kreipė jo dėmesĮ Į ankstesnius 
žemėlapius.

— Čekoslovakijoje eilė rašy- 
krypimo nuo linijos. Pakeistas 
Literami Noviny redaktorių ko
lektyvas. Paskirti, kurie laikėsi 
Stalino Linijos.

KELYJE Į TREČIAI KARĮ?
Ar dabartinė padėtis Amerikoje panaši j padėtį Euro 
poje 1938, kada artėjo Hitlerio karas?

Tai, kas dedasi šiuo metu A-
merikoje, sugundė U. S. News 
and World Report redaktorių 
D. Lawrence spalio 9 dienos 
nr. prisiminti 1938 metus ir to 
meto nuotaikas. Jis randa di
delio panašumo: 
1938:

“Vakarų Europos vyriausy
bės 1938 mėgino “taikos” de
rybas viršūnių konferencijoje 
Muenchene. Jos negavo jokių 
garantijų, kad agresijos veiks
mai pasiliaus”. 

1967:
“Šiandien esame liudininkai 

panašaus defetizmo, kuris ro
dosi tarp įžymiųjų mūsų įstaty- 

at-

yra

respublikos ministerių tarybos 
vice-pirmininkės ir užsienio 
reikalų ministerės” titulu.

Aš laikau sau pareiga 
kreipti Tamstos dėmesĮ i tai, tybes, Gudiją, 
kad Lietuva, kaip žinoma,
karinėje okupacijoje, kurią So
vietų Sąjunga jai primetė jė
ga ir tęsia prieš lietuvių tau
tos valią. Pavadinimas —“Lie
tuvos sovietų socialistinė res
publika” yra sovietų vyriausy
bės naudojamas tikrajai Lietu
vos padėčiai paslėpti.

Todėl p. Diržinskaitė-Pilju- 
šenko tėra sovietų okupacinės 
valdžios Lietuvoje tarnautoja. 
Jos Įrašymas aukščiau paminė
tu titulu į atstovų Generalinė
je Asamblėjoje sąrašą ir jos 
dalyvavimas tuo titulu asamb
lėjos darbuose yra nesuderina
mi su Jungtinių Tautų statu
to dėsniais ir su organizacijas 
moraliniu autoritetu.

Pranešdamas Tamstai šiuos 
didžiai apgailėtinus faktus, 
reiškiu viltį, kad ateis laikas, 
kada Jungtinės Tautos pajėgs 
padaryti privalomą visiems sa
vo nariams tarptautinių Įstaty
mų vykdymą, kuris reikalauja 
taip pat Lietuvos nepriklauso
mybės atstatymo.'

A.Gustaitis Nuotr. V. Maželio

mų leidimo Įstaigos narių”
“1938 metų appeasementinės 

nuotaikos dabar vėl čia. Ame
rikos senato keli nariai ir kai 
kurie pirmaeiliai laikraščiai rei
kalauja, kad Jungtinės Valsty
bės ir jų sąjungininkai kapi
tuliuotų”.

“Įvairių šalių biznieriai da
bar daro pinigą, parduodami 
komunistam ginklus, kaip jų 
pirmatakai tai darė, padėdami 
Hitleriui iki pat antrojo pasau
linio karo pradžios”.

Ir abeji tai darė ar daro var- 
dan “taikos”.

1938:
Buvo aiškinama tada, kad 

Hitleris nesileis Į didesnį karą 
(Vadinas, tenkinsis užgrobęs 
Austriją, Čekoslovakijos Sude
tus, Lietuvos Klaipėdą. Red.). 
Vakarų appeasementas betgi ji 
sugundė išplėsti agresiją, kad 
laimėtų naujas “erdves” — 
Lenkiją, Ukrainą, Baltijos vals-

1967:
“Daugelis žmonių Vakaruo

se, kurie nori būti akli, prilei
džia, kad Rytai nerizikuos da
bar karu”. Kaip jie rizikuos, 
kada tarp savęs nesutaria ir 
riejasi — Sovietai ir komunis
tai Kinai!

Bet klydo tada, klysta ir da
bar, kurie mano, kad Sovietų 
ir Kinų nesutarimas sukliudys 
karo riziką. “Maskva ir Pekin- 
gas — sako žurnalas — šiuo 
metu gali turėti nesutarimų, jie 
visada veikia išvien bendram 
reikalui —Jungtinėm Valsty
bėm nugalėti. Argi mes užmir
šom, kad Stalinas susidėjo su 
Hitleriu 1939 metais, tikė
damas, kad toks bendrininkavi
mas bus pelningas?”

Vakarų appeasementas gun
dė Hitlerį siekti Ukrainos, ir 
kitų “erdvių”, Amerikos gali
mas appeasementas gundo So
vietus ir Kinus nesitenkinti 
tik Vietnamu ir kitom pietų A- 
zijos valstybėm. Jų agresiniai 
siekimai yra taip pat nukreipti 
prieš Korėją, Japoniją, Filipi
nus, Naująją Zelandiją ir Aus
traliją.

1967 pralenkė 1938:
“Mes jau esame karo padė

tyje su Sovietais, bet mes ne
same oficialiai pripažinę to rea
laus fakto”. Š. Vietnamo karas 
yra iš tikrųjų karas su Sovie
tais, nes ten veikia Sovietų 
ginklai, Sovietų lėktuvai, Sovie
tų raketos, Sovietų instrukto
riai. Ir naujame biudžete Mask
va paskyrė daugiau pinigo 
Vietnamo karo reikalam. Tas 
karas aiškiai nukreiptas prieš 
Ameriką, nors šiuo tarpu vyks
ta Vietnamo teritorijoje.

Autorius išvedžiojimus bai
gia įspėjimu, kad “appeasemen
tas niekada neapsimoka”.

1967 metų Ameri- 
priminti ir vieną

appeasementui at-

šalia šių panašumų, kuriuos 
žurnalas randa tarp 1938 metų 
Europos ir 
kos, tektų 
skirtumą:

Europoje 
stovavo labiausiai vyriausybės 
žmonės — Anglijos, Prancūzi
jos. Amerikoje vyriausybė lai
kosi tvirčiau; appeasemento rei
kalavimai ateina labiausiai iš 
dalies vadinamu “intelektua
lų”.

Tada tie “intelektualai”, dau
giausia atbėgę nuo Hitlerio iš 
Vokietijos, radę daugelis prie
glaudą Amerikos universitetuo
se, kalbėjo už Amerikos sku
bią intervenciją prieš Hitlerį. 
Paskui — jie pasijuto nejau: 
kiai, kad Stalinas padarė sąjun
gą su Hitleriu. Dar paskiau — 
jie tylėjo, kai Stalinas ėmėsi 
agresijos. Paskiausiai — jie vėl 
prabilo, reikalaudami Amerikos 
kapituliacijos prieš agresiją, ku
rią vykdo Stalino vaikai.

Tai vis vardan “taikos”.
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Kas pasikeitė ir kas ne Rytų - Vakarų santykiuose
Pavergtų Europos Tautų Sėt

inas save sesijas derina su J. 
Tautom ir atsiliepia į pagrindi
nius klausimus, kurie Jungtinė 
se Tautose gali liesti paverg-

sesija sušaukta rugsėjo 19. Jo
je buvo pasisakyta dėl tarptau
tinės padėties, iš tikrųjų dėl 
Vakarų ir Sovietų santykių.

Laisvieji ir pavergtieji tai vertina

tetu-

TAHrzau?
• iiwn -----ii —■

Foto VYT. MAŽELIS
' "Oi ,1-fc - • , ■■ .. - -------------

sutiaryti “namie ir svetur” ko-

(Bulgarija), dabartinės sesijos 
pirmininkas, gretino Vakarų pa
žiūras į Sovietas bei apskritai 
komunistinius refimus rytų 
vidurio Europoje su Pavergtų 
Tautų Seimo pažfūtom. Kai 
kuriuos sugretinimus atpasako- 
jam, nes skaitytojas paprastai 
teranda šio krašto spaudoje pa
reikštas tik vienos pusės paša
ras; tegul jis savo galvojimą 
patikrina ir pažiūrom iš antros 
pusės, kuriai atstovauja 
vergtųjų Europos Tautų 
mas.

Pa-
Sei-

UŽ-1. AR EUROPOS ŽAIZDA 
GYDOMA?

Rytų Vakarų santykiuose 
sakė pranešėjas — 1966-7 įvy
ko daug atmainų. Tarp jų pre
zidento Johnsono kalba 1966 
spalio 7 skelbė Amerikos inte
resą “užgydyti Europos žaizdą, 
kuri skiria Rytus ir Vakaras”.

kad Sovietu SaivnM tėra suta-
teresueta suniumalmti nedėti politika numato kultūrinius ir 

mainus, toje pa-
Podgorny, Kosyginas, Gromy- 
ko ėmėsi tokios “taikos ofen
zyvos”, kuri pripažintų dabarti
nius režimus ir “statas quo”.

lės” įspūdį. ‘
Nes:

Ryty Vakarę kultūriniai mri-

sftitenęs, kad įėi Vakarai pri-

sipratimo bazei, susitarimas, ne
duotų patvarios taikos Eūropo- 
!•-

Nėš:
Penkiasdešimt komunistinio 

režimo metų Sovietuose ir po
ra dešimčių metų rytų bei vi
durio Europoje yra ištisinis su
tarčių ir pažadų laužymas; už 
juos visus aukštesnis jiem yra 
kommistinės ekspansijos sieki
mas in dopiinavimas.

Net paskutiniu laiku, kai Vo
kietija mėgino lyginti santykius 
su Sovietų Rusija ir rytų vidu
rio Europos režimais, Lenkija 
bet kuriem santykiam pastatė 
būtiną sąlyga — pripažinti O-

Sis pelitinis tikėjimas remia
si prielaidom:

— Komunistiniai režimai, įsi
tikinę, kad laisvasis pasaulis te
siekia taikos, nebebijos Vaka
rų intervencijos, atleis varž
tus ir pavergtom tautom duos 
daugiau laisvės.

— Pačiom pavergtom tau
tom ryšiai su Vakarais nuola
tos primins, kad “jos nėra už
tekėtos;” stiprins jų artimumą 
su Vakarų kultūros raida; pa
laikys jų akyse Vakarų kultū
ros ir “gyvenimo būdo” prana
šumą ir kels viduje didesnius 
palengvinimo, laisvės reikalavi
mus. Visa ta eiga vesianti į lau
kiamą išsilaisvinimą.

Pavergtų Tautų Seimas tuos 
mainus vertina pagal tai, kiek 
jie yra naudingi patiem paverg
tų tautų gyventojam. Deja, 
Maskvos ir rytų bei vidurio 
Europos komunistiniai režimai

kiek jie liečia Baltijos valstybes

kultūrinius mainus, ir Vakarai 
turėtų padaryti bent pirmuo
sius žūigsnius šiai nelygybei ati
tiesti. (b.d.)
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Katalogus ir informacijas gausite tik pranešę savo adresą — X L. 
GIEDRAITIS, 10 Barry Drive, E. Northport, N.Y. 11731, telef. (516) 
757-0055 • Woodhavene informuoja L. Vilkutaitis telef. 642-2137.

LIETUVOJE

PARAMA, KAI J| REIKIA GAUTI
Apie prižadėtą pagalbą tiem, 

kurie turi keltis iš senų nuosa
vų sodybų į kolchozinius kū
mus Lietuvoj spalio 6 d. Vals
tiečių Laikrašty rašo:

“Valstybinis bankas besike- 
liantkuns iš melioruojamų (nu
sausinamų) plotų teikia gana 
svarų kreditą — iki 3300 rub
lių. Atrodo, viskas tvarkoj. Var
gai prasideda, kai šiuos pini
gus reikia panaudoti. Pradžioj 
skiriama tik 10 procentų nuo 
bendros paskolos sumos. Už 
tiek ne ką tenupirkst Tuo tar
pu susigabenti medieną ir vi
sas pagrindines pagal paskyrą 
gautas statybines medžiagas 
žmogui tenka iš karto. O jos 
kainuoja maždaug 1200 rublių. 
O jeigu žmogus neturi šių lėšų 
susitaupęs? Juk po truputį ve
žiotis medžiagas ir žmogui ne
patogu, ir prekybinėms organi
zacijoms neparanku. Ūkis čia 
irgi negali padėti. Individua
lioms statyboms skirtąsias me
džiagas kol kas uždrausta įsi
gyti iš ūkio lėšų. Išliejai pa
matus, ir bankas pagal aktą vėl 
išduoda nedidelę paskolos dalį,

siems neužtenka. O kur yra lei
dimų sistema, ten yra pagun
da kyšininkauti. Leidimą gali 
gauti ir be kyšio, bet dažnai 
tik tada, kai medi 
išparduotos... (Elta)

Prof. Pr. Šivickis 85 mėty
Rugsėjo 30 85 metų amžiaūs 

susilaukė prof. dr. Pranas B. 
Šivickis, dabar Vilniuje vei
kiančios Mokslų Akademijos 
narys, šiuo metu tebevadovau
jąs zoologijos ir parazitologijos 
instituto bestuburių zoologijos 
sektoriaus laboratorijai. Prof. 
P. šivickis yra 17 metų gyve
nęs Amerikoj (1905-1922). 
Čia baigė Valparaiso ir Missou- 
ri universitetus, Chicagos uni
versitete įgijo daktaro laipsnį. 
Po to apie penkerius metus pro
fesoriavo Maišios universitete, 
Filipinuose. Nuo 1928 buvo pro 
fesorius Lietuvos — Vytauto 
Didžiojo universitetę Kaune, 
1940 — Vilniuje. Nuo 1948 dir
ba mokslinį darbą Mokslų A- 
kademijoje Vilniuje. (Elta)

Radio programa Hetevių ir anglų kalbomis 
sekmadieniais, 9-10 vai. ryto 

WHBI 1058 FM banga
Išlaikoma lietuvių radio klubo narių mokesčiais, 
aukomis ir skelbimais.

62-15 69th PU Middle Viltage, N.Y. 11379
Vedėjai:

LAISVES ŽIBURYS

ROMAS KEZYS — TW 4-1288
ANTANAS MAŽEIKA — VI 5-6332

ffflS NUofyKtfaą

' 97-9Mg.fM

didžiuojasi te

CHICAGO

tur: Kaniava Į Sofiją (Bulgari-

(Etta)
ta

Šeštadieniais iki 6 vai. popiet.

Woodhaven, N.Y. 1142!
• Tet. 849-7240 —

Du dzūkai dailininkai —Ma-

tams sunaudotų medžiagų kai
ną. E ko tad statytis sienas? 
Juk 22 proc. bendro paskolos 
dydžio besistatantis gauna tik

užpildyti ir po pertraukos jam gte bMM. 
grąžinti ir, lydinus Igm Malė- Nvotafta p

86-01 11401 Street Riehroood Hill, N.Y. 11418 — (212) 441-6799 |
8755 S. Westero Awrae CMeago, m. 60636 — (312) 476-2242 |

WU*MUUIUiei»ieieuiWlW«WMWMW»ii»iiHirnii«niHnwiltili>«u«nH!W«H»nrninniurniniHu«nim"

i Noreika,

un madison Street

išėjo iš salės.

M4U-40 rtAUG rmttr

bet su
statytos į vietą... Pasirodo,

Namų pirkimo, pardavimo, apdraudos ir visais reikalais kreipkitės j 

Insurance - Real Estate 
JOHN ORMAN AGENCY

Pildomi miesto, valstybės ir federalinės valdžios mokesčių (Income 
Tas) pareiškimai. — TeL Vlrginia 6-1800.
110-04 Jamaica Avenue Richmond Hill 18, N. Y. 

TeL Vlrginia 6-1800

Pavergtų Europos Tautų seimo pareigBMit. *1 te f < 48819 — Cekosfovakija, W. Borzecki — Nowy
Swiat redaktorius, George 8*. Mnltrov — (MntiMHtaia , Meta* Kortenaki — lenkų delegacijos pirmininkas, 
Feliks Gadumski — Pavergtų Europos Taute Seime • ekrtfov iua, prof. Augustin Popa — Rumunija.

Nuotr. V. Maželio

Gimnazijų ir specifinių mo
kyklų direktorių suvažiavimas, 
apie kurį rašo Ignas Malėnas 
savo atsiminimuose (Įtampoje, 
kai mano viršininkas jau buvo 
suimtas, Darbininkas LII Nr. 
59,rūgs. 6, 1967) yra svar
būs mūsų mokyklos gyvenimo 
momentas. Tad ir norėtųsi Ig
no Malūno straipsnį čia kiek 
papildyti ir patifelteti.

nei vokiečių aviacijai ir (firek-

tų blankų neužpildo!
Dabar atsistoja Ignas Malė- 

nas ir kreipiasi maždaug šiais 
žodžiais: “Daktare -Meier, aš 
pasitikiu savo direktoriais...,”
teigdamas, kad direktoriai pa-

daryti. Vokietis po Igno Malo
ne kalbos atsileidžia. Susirinki-

šauktame švietimo vadybos, 
K«MjB Be JtMKae, Mp Tlwlg-

Taip jiš bUvd mūras primaty
tas, taip jį titatevo, ten pat į 
ji kreipdamasis ir Igdee Mato-

V. K, atvyko ir į mane vado
vaujamą Vilkaviškio gitnnaš- 
ją.

Po dr. Meierio kiltas, kn-

Čia atsiminimų seterius pratei-

Miu- mas gimnazijas, painformuoja 
pR6te mokinius, ragina juos stoti į 
karta pagelbinės vokiečių aviacijos

dymds labai aiškiai it tvirtai bu-

bai įtemptą padėtį. Dr. Meier, ----- --------------- ____
baigęs kalbėti, išdatino diretefe pritemę** tik du, tačiau > at-

Nauja New Yorko mieste —■ parduodami ir taisomi
GRUNDIG - TELEFUNKEN - BLAUPUNKT - NORDMENDE 

Neš. radijai, kamb. radijai, Hi - Ei (stereo), įrekordavimo aparatai, 
nešiojami stereo fonografai

GERMAN ELECTRONIC SERVICE CORP.
Specialistai patarnavimui ir visos dalys įvairiems Europos gamybos 
aparatams.

"Lengvai pasiekiama traukiniais arba automobiliais — 
81-05 39th AVĖ. V/OODSIDE, N. Y.

Paskambinkite: TW 9-3900 ir nurodys, kaip lengva pasiekti jų vietų.

didžiuojasi trim jaunais atneš
to lygio solistais. Tai Virgilijus 
Noreika, tenoras Vaclovas Dau
noras, bosas (abu šią vasarą 
matyti bei girdėti Kanadoj) 
ir Eduardas Kaniava,baritonas.“Dėl šitokių priežasčių net

trys Rietavo mokomojo ūkio pa- Tik šį sezoną vilniečiams dar 
neteks tąja trijule gėrėtis. No
reikos planai dar neaiškūs. 
Kaniava ir Daunoras pasirodė 
vieną vakarą Sevilijos Kirpė
jo operoj, Figaro ir Don Ba- 
zilio rolėse (abu dainavo itališ-

visur tas pats, ir vi
sur tokia pati paskolą išdavi
mo tvarka: statybinėms me
džiagoms paskolas duoda tik

M. Belaka gyvena Vilniuje.

panorama”. Taip pates^surin-medžiagų nebėra... Neretai
pasitaiko, kad medžiuos tenka kęs medžiagos Donelaičio Me
ne tam, kam labiausiai tuo lai- tams “išversti” | grafikos kal- 
ku reikia”. Kodėl taip, laikrašty bą.

švietimo vadyba^ kur ir kiek neaiškina. Bet tai savaime su- V. Palys gyvena Kaune, dės- 
RAvanorių atsirado Blogie- prantama. Jeigu yra paskyrų to skulptūrą ir piešimą dailės 
siems mokiniams, liekantiems (pirkimo leidimų) sistema, tai instituto vakariniame skyriuje, 
toje pačioje klasėje, pridėta ir fos reiškia, kad medžiagų vi- (Elta)

mente

toriu laikysenos.

mokyklos pavadinimas, sžrašo- tuvių inteligentų. Dr. Meieris ryškintų, papildytų ir patikslin-
frias mokinių skėčius pegelbi- nenusileidžia, o direktoriai duo- tų. iiimvioi rtinij.1 JranU. įietnrr.

NEW YORK

UMS teesting Co., Ine.
Paskolos—geromis sąlygomis.
Aukštos palūkanos už indėlius.

įvairių moteriškų drabužių krautuvė 
dtaefls jvairtg gatavų moteriškų drabužių pasirin- 
-teBnėa M dtfbo suknelės, megstukai, apatinukai,

REALTY -
Red Esteto • JOSEPH ANDRUSIS • Insurance

VMS GMHN TAVERN

VYTAUTAS BUECKAS

SIDABRINIO VARPO KEPYKLA 
Silver Bell Baking Co.

Lietuviška ir europietiška duona ir pyragai
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ĮMHMMNKAi MSMVfiS Iš jaunosios kartos laukia steigėjų pasišventimo
Editorial Office GL 5-7281 • 

THE WORKER crwcwri«ht)

BuoiaeM Office GL 2-2923

by FRANCI8CAN F ATKERS
Parapijos istorija visada pra

sideda su emigranto istorija. 
Palikę savo tėvynę (kai -kurie 

1951 sujungi AMERIKĄ, LOS ergang DARBININKĄ Ir LIET. ŽINIAS 1890 m), Bayonnės lietu
viai atvyko į kraštą, kuris ne
suprato nei jų kalbos, nei pa
pročių ar tradicijų. Aišku, kad 
reikėjo organizuotis, vienas ki

etam pagelbėti. 1898 gruodžio 2 
jie įsteigė šv. Petro ir Povilo 
draugiją.

Jie turėjo keliauti į lietuvių 
parapijas kituose miestuose, 
kad atliktų savo religines pa
reigas ir išgirstų Dievo žodį lie
tuviškai. Būtinai reikėjo nuosa
vos bažnyčios. Su kun. Bartolo- 
miejaus žindžiaus, šv. Petro ir 
Povilo par. klebono Elizabethe, 
N. J., pagalba, jie pradėjo or
ganizuoti naują parapiją. Paga
liau 1907 m. kun. B. žindžius 
ir būrys tikinčiųjų inkorporavo rime trumpai susikaupti ir api- 
Šv. Mykolo Arkangelo R. K. budinti tą pasišventimą ir ener- 
Lietuvių parapiją Bayonne, N. giją, parodytą kun. M. Sedvy- 

kun. B. Žin- džio ir tikinčiųjų “emigrantų”, 
rinkęs taikos, o ne kurią kitą sistemos prievartą ir tikėjimo džius, pasauliečių bažnyčios ko- kuriųpasiaukavimas ir darbas 
intenciją?

Atominio amžiaus ženkle

Prenumeratos kaina 57jOO 

Lalkrattl tvarko REDAKCINE KOMISIJA.

įspėjimas sekti gyvenimo ei
gos ženklus ir daryti savo iš
vadas. Niekas, turbūt, nesi
stengs paneigti, jei blaiviai žiū
rės į praėjusio pusšimčio fak
tus, kad daugiausia pasaulyje 
nerimo, drumsties ir netaikūs 
yra įnešęs kovingasis bolševiz
mas. Koks gi yra atliepas lais-

Spalio 13 suėjo 50 metų nuo 
paskutinio Marijos apsireiški
mo Fatimoje. B viso jų buvo 
šešetas, pradedant gegužės 13. 
Kad tie apsireiškimai Bažnyčios 
patvirtinti, rodo ir tai, jog šie
met jubiliejaus proga popiežius 
Paulius VI lankėsi Fatimoje ir 
meldėsi už pasaulio taiką. Ko
dėlšventasis Tėvas buvo pasi- vojo pasaulio į komunistinės J- Klebonas —

persekiojimą? Ogi skelbimas, 
kad ‘Dievas yra miręs’...

Trumpa Bayonnes, N.J^ šv. Mykolo parapijos istorija

1907 lapkričio 1 kun. Myko
las Sedvydis atlaikė pirmas mi
šias lietuviams italų Dangun 
ėmimo par. bažnyčioje, West 
23rd. St. Pasišventę parapie- 
čiai jau rūpinosi pinigų telki
mu savai bažnyčiai. 1908 vasa
rio mėn. buvo nupirkta dabar
tinė nuosavybė — šv. Trejy- - 
bės Episkopatų misijos bažny
čia. Kiek paremontavus, 
1908 kovo mėn. Bayonne lietu
viai jau galėjo susirinkti pir
mom mišiom savoje bažnyčio
je.

Džiaugsmingai švęsdami šią 
60 metų parapijos sukaktį, tu-

mitetas — Vincas Matulevi- ilgai sapnuotus sapnus paver- 
čius ir Frank Križanauskas.

Prieš penkias dešimtis metų 
žmonės laukė taikos' su tokiu 
pat pasiilgimu, su kokiu jos 
geidžiama dabar Vietname, Ar
timuose Rytuose ir, galima sa
kyti, visam pasauly. Tiesa, a- 
nais 1917 metais nebuvo dar 
pasibaigęs pirmasis pasaulinis 
karas, tai visai suprantama, 
kad žmonės laukte laukė jo ga
lo. šiuo metu visuotinio karo 
dar nėra, bet yra didelio neri
mo ir nuogąstavimo sulaukti 
trečiojo, atominio karo, kurio 
bauginančių pasekmių niekas 
negali pramatyti. Užtat kreipia
mos maldos į Dievą, kad ap
saugotų nuo baisios nelaimės, 
nes per tą 50 metų žmonės 
baisių ginklų prisigamino, o 
taikaus sugyvenimo rasti neį
stengia. Tačiau yra taip pat ry
šys tarp to, kas užsimezgė 1917 
metais, ir ką mes dabar išgy
vename, kaip sunokusius vai
sius.

Marijos apsireiškimai Fatimo
je, neatrodo, kad būtų visai at
sitiktinai sutapę su revoliuci
ja Rusijoje 1917. Nieko apie 
bolševikų perversmą dar nebu
vo žinoma ligi spalio pabaigos, 
o Marijos apsireiškimo metu 
liepos 13 buvo jau suminėta 
Rusija, kuri išplatinsianti visa
me pasaulyje savo klaidas ir 
prasidėsią nauji karai bei Baž
nyčios persekiojimai. Tai nėra 
nei tikėjimo dogma nei kokia 
neatšaukiama pranašystė, bet

Marija kalba pasauliui — to
kiu vardu išleistoje knygoje (ji 
išversta ir lietuviškai 1951) 
skaitome: Marija *prašančiu 
balsu kalbėjo: — Jie neprivalo 
daugiau įžeidinėti Viešpaties, 
nes Jis jau ir taip per daug 
įžeistas. — Tai buvo paskutinie
ji Marijos žodžiai, tai Fatimos 
apsireiškimų esmė’.

Tie apsireiškimai buvo pa
tvirtinti spalio 13 Saulės ste
buklu. Jį matė apie 50-60,000 
žmonių minia, aprašė ano me
to didieji Portugalijos laikraš
čiai, savo priesaikos liudiji
mus davė daugybė žmonių. 
Coimbros prof. dr. Almeido 
Garrete liudijo: ‘Saulė sukosi 
aplink save su begaliniu grei
tumu. Staiga minioje kilo klyks
mas ir išgąstingas šauksmas. 
Saulė dar vis besisuko tokiu 
pat greičiu, kai tuo pat metu 
atsiskyrė ji nuo padangės ir 
visa raudona, tartum kraujas, 
pradėjo artėti prie žemės, gra
sindama savo ugniniu svoriu 
visą sunaikinti. Tai buvo išgąs
tingas ir baisus akimirksnis.’.

Taip, baisus. Kaip atominės 
bombos sprogimas. Bet tam, 
kas padaroma paties žmogaus, 
tikima ir bijoma. Kas gi sie
jasi su antgamtimi, kas atro
do kaip nenatūralus gamtos 
reiškinys, stebuklas, tam daug 
kieno netikima ir nesibaimina
ma skelbti Dievą mirusį. Fati- 
ma įspėja nedaryti šios klaidos.

z

tė realybe.

iv. Mykolo bažnyčia Bayonnėje, N. J.

Buvę klebonai Bayonnėje, kuri įsitaisė vėsini-
Per praėjusių metų eilę išti- mo sistemą. x

kimai parapijai tarnavo šie kle- j*— _ -
bonai, prisidėdami prie jos 
dvasinio ir medžiaginio vysty
mosi: kun. M. ■ Sedvydis — . 
1907-1914, kun. A. šūkis — 
1914-1915, kun. E. Budrevičius

1915-1917, kun. A. Jusaitis 
1917-1921, kun. P. Saurusai- 

tis — 1921-1925, kun. P. Vana
gas — 1925-1926, kun. L. Voi- 
cekauskas — 1926-1931, kun. 
J. Petraitis — 1931-1939, kun. 
S. Stonis — 1939-1941, kun. 
M. Kemežis — 1941-1953, kun. 
J. Starkus — 1953 iki šiol.

1923 m., kun. P. Saurusai- 
čiui klebonaujant, buvo pasta
tyta parapijos salė.

Vikarai
1939 m. kun. Antanas Bu

bąs buvo paskirtas pirmas vi
karas su rezidencijos teisėmis. 
Nuo to laiko daug kunigų tar
navo kaip vikarai ar pagelbi- ga. Sekmadienį, lapkričio 26, 
ninkai.

Kun. J. Stašaitis, S.D.B. — 
1941-1942, kun. G. Mai, O.F.M. 
— 1944-1947, kun. V. Karalevi
čius — 1946-1955, kun. J. Pra- 
gulbickas — 1952-1953, Msgr. 
Ignas Starkus — 1953-1956, 
kun. J. Tamulionis — 1956-56, 
kun. P. žemeikis — 1957 iki 
šiol, kun. A. Matulis — 1963 
iki šiol.

Prel. M. Kemežio darbai
1941 kun. M. Kemežis buvo 

paskirtas klebonu. Jo pastan
gomis parapija pasidarė labai 
pavyzdinga. Kun. Kemežis, da
bar prelatas ir šv. Petro ir Po
vilo par. klebonas Elizabeth, N. 
J., padidino mišių skaičių iki 
4, pridėdamas 2. Ta mišių 
tvarka išsilaikė iki šiol. 1941 
kun. Kemežis pakvietė kun. 
G. Jaskal, C.P., įvesti nepersto- 
jančios pagalbos stebuklingo 
medalio noveną. šios pamaldos 
buvo laikomos angliškai ir lie-

z tuviškai. Karo metais pamaldų 
skaičius buvo pakeltas iki 6, ir 

■ kiekvieną trečiadienį daugiau 
kaip 1000 žmonių iš parapijos 
ir kitų vietovių atsilankydavo į 
pamaldas.

1942 m. buvo nupirkta 4,5 
lotų žemės už salės ir kleboni
jos. Kiek pagerinus, žemė bu
vo paversta parku gegužinėm. 
Šiandien juo naudojasi ne tik 
parapija savo parengimam, bet 
ir kitos organizacijos. Bažny
čios vidus buvo atnaujintas. 
Nauji langų vitražai įtaisyti,

nimo d-ja; Krikščioniškos dokt
rinos brolija (1943); ir nese
niai Brownie skautai.
• Nuo 1949 parapijos “trus-. 
tees” yra Anthony Miskiewicz, 
Jr., ir Frank Dambrauskas, ši 
parapija davė tris kunigus: ku
nigas Vladas Karalevičius, į- 
šventintas 1937,. kun. Domini- 
kas Pocius, įšventintas 1945, ir 
kun. Robert Brozovvski, įšven
tintas 1966. Kiek yra žinoma, 
Pranas Sedvydis yra vienintelis 
likęs iš pirmųjų parapijos stei
gėjų. Mum yra didelė garbė jį 
turėti savo tarpe.

Parapijos vargonininkas Al

1956 rugsėjo 10 parapija nu
liūdo dėl prelato Igno Starkaus, 
klebono brolio, mirties. Miela
sis prelatas buvo* dažnai mato
mas prie altoriaus švenčių ir 
kitų ceremonijų metu. .

• Kun. P. Žemeikis buvo pa
skirtas vikaru 1957 m. ir kun. 
A. Matulis 1963 m. Šių dvie
jų vikarų dėka padidėjo įvairių 
parapijos organizacijų __  _____
skaičius, naujos organizacijos .Takupčionis, kuris čia atsikėlė 
buvo įsteigtos ir bendrai para
pijos veikla buvo pagyvinta. 
Neseniai kun. Žemeikis buvo 
pagerbtas savo dešimties metų 
kunigystės ir lOmetų savo pa- 
sišventusio parapijoje darbo su
kaktuvių proga. Parapiečiai 
ruošiasi pagerbti savo mielą 
kleboną, kun. dr. Joną A. Star
kų jo auksinio jubiliejaus —50 
metų kunigystės sukakties pro-

bus iškilmingi pietūs parapi
jos salėje, 15 East 23rd. 
Bayonne, N.J.

Organizacijos
Per ilgą metų eilę buvo 

formuotą daug draugijų: 
Petro ir Povilo (1898); Vyčių 
67 kp. (1926); Šv. Panelės Ma
rijos d-ja (1937); Amerikos lie
tuvių pilieč. klubas (1922); Mal
dos apaštalavimo d-ja (1921); 
Šv. Onos d-ja (1932); Jėzaus 
vardo d-ja (1933); Tretininkai 
(1939); Šv. Panelės sodalicija 
(1946); Katalikai karo vetera
nai (1946); Altoriaus d-ja; Jau
nieji vyčiai; Naktinio pagarbi-

St.,

su- 
šv.

1939 m., yra vertas didelės pa
garbos*. Buvo išvykęs atlikti ka
ro tarnybos 1941-45. Nuo su
grįžimo iki šiol jis, nieko ne
bodamas, pašvenčia savo laiką "" 
ir sugebėjimus muzikai ir įvai
riausiai parapijos veiklai.

Per praėjusius 60 metų bu
vo 1442 krikštų, 604 vedybos, 
ir paskutinių 20 metų rekordai 
rodo 266 laidotuves. "

Žvilgsnis į ateitį
Šv. Mykolo parapija stovi 

šiandien ant naujos eros slenks
čio. Daugumai senųjų parapie- 
čių išmirus, daugumai kelian
tis į priemiesčius, įvedus naują
ją liturgiją, naujai perplanavus 
miestą, šv. Mykolo parapija ti
kisi iš savo jaunosios kartos to
kio pasišventinimo ir-stropumo, 
kokį rodė steigėjai. Jie pada
rė realybe ilgai sapnuotą sap
ną, nežiūrint kalbos ir aplin - 
kūmos kliūčių. Su tokiu pasi
šventimu ir su Dievo pagalba 
ši parapija augs užsidegime ir 
stiprybėje.

ŠV. MYKOLO PARAPIJA RENGIASI
60 METŲ SUKAKČIAI

Neseniai įvykusiame parapfe-*'- E—and 34th. St Bayonne, 6 
čių ir įvairių parapijos organi- v.v. Tarp pakviestų svečių yra 
zacijų atstovų susirinkime bu- burmistras Francis G. Fitzpat- 
vo sudaryti planai šv. Mykolo riek ir kiti miesto pareigūnai, 
parapijos 60 metų jubiliejui pa- Pranas Sedvydis, vienintelis li- 
minėti. kęs iš pirmųjų steigėjų (kiek

_ , . .. .... . žinoma) yra irgi pakviestas.Sukakties minėjimas prasi
dės lapkričio 5, sekmadienį po
piet. Bažnyčioje bus laikomos 
padėkos mišios 4 v. popiet. 
Mišias aukos buvęs šios par. 
klebonas, prel. Mykolas G. Ke
mežis, šv. Petro ir Povilo par. 
Elizabeth, N.J., klebonas. Dia
konu ir subdiakonu bus kun. J. 
Pragulbickas ir kun. R. Bro- 
zowski. Abu kadaise priklausė

Kun. Domininkas Pocius, šv. O- 
nos Jersey City klebonas ir bu
vęs šios parapijos narys, bus 
pietų vedėjas. Programoj dai
nuos Liudas Stukas. Bus išleis
tas sukaktuvinis parapijos lei
dinys šiai progai.

Visuomenė vietas gali rezer
vuoti pietum ir šokiam iki spa
lio 29. Bilietai gaunami pas ko-

O. NENDRE

JO RANKA

padėjėjas, — linktelia galva di
rektorius.

Dirbdamas kieme, Jonas ma
to kelis kartus per dieną po ke
lis šimtus lėktuvų, skrendančių 
Vokietijos miestų griauti.

(21)
— Nežinau, sūneli! Gal grą

žins atgal! — aiškina motina.
— O mūsų leidimas buvo ge

ras! — džiaugiasi Kaziukas.

Tai amerikiečių lėktuvai, 
— sako Fricas Jonui — Nak
timis dirba anglai,* o dienomis 
amerikiečiai, kad Vokietija pa- 

riamas maisto korteles. Kitų virstų griuvėsių krūva.
tautų žmonės turi gyventi ba- __ Ar į Gerwischą nen 
rokuose, jų maisto normos žy- bombų? — klausia Jonas.

Po kelių savaičių darbo fab- 
Mūsų laimė, kad Didlauky- jon^ direįtonus pakviečia 

je pataikėme ant gero žmo- j kabinetą

Ar sutiktumėt būti vy-

— Kartą viena nukrito, bet 
nuostolių jokių nepadarė. Ma
tyt, amerikonas norėjo pagąs-

gaus! Kitur vyrus atskyrė nuo 
šeimų, paėmė apkasų kasti ar į 
priešlėktuvinę aprongą Mus riausiu fabriko kiemo tvarkyto- 
sakyčiau, veda Viešpaties Ran- ju. Mūsų Fricas dažnai serga, 

o kiemas taip užverstas, kad 
baisu į jį pažiūrėti. Patarčiau 
sutikti, nes jaunus vyrus, dir-

Tą dieną Gerwische pasigirs
ta dejuojantis sirenos baisas, 
skelbiąs pavojų. Fabrikas su-

ka! — sako vaikams tėvas.

Jonas klauso dėdės šnekos, 
ir jo krūtinę užlieja didelė ra- paprastus 4^^ g
myki. Jo širdyje padaro Srte- manęS atimi. Juo, sSdndia į 
su ir gera! priešlėktuvinę apsaugą arba j

ginklų fabriką. Man būtų ma
lonu, jei liktumėt. Jei būsit va
dovu, — paliks! — maloniai

— Man bandė užrišti akis, 
kad nematyčiau Jo Rankos! — 
mąsto Jonas.

— Gal būt, nors nuo fabri
ko netoli ir geležinkelių stotis. 
Bet geriau lįskime į rūsį, kol 
dar neprapliupo bombų lietus, 
— leisdamasi laiptais į rūsį 
kalba dėdė.

Tuo pat laiku baisūs sprogi
mai sudrebina rūsį. Elektra už
gęsta. Rūsyje tyla. Vaikai glau
džiasi prie motinos Staiga 
namas pradeda braškėti, plytos 
pasipila ant laiptų...

— O Jėzau! Pataikė į musų 
namą! — šūktelia Anelė, glaus
dama prie savęs visus tris vai- 
kus.

Namas susiūbuoja, prasiski
ria, o iš lauko veržiasi šviesos 
spinduliai į pustamsį rūsį. Išė
jimą užverčia plytos. Bombos

nauji suolai, altoriaus grotelės 
ir daug kitų pagerinimų.

Kun. dr. J. Starkaus darbai
1953 m. kun. dr. J. A. Star

kus atnaujino bažnyčios priekį 
ir įrengė klebonijoje du nau
ju kambariu. Buvo pastatyta 
Šiluvos šventovė ir vėl atnau
jintas bažnyčios vidus ir išorė. 
Įvesta daugiau šviesų, vėl at
naujinti altoriai ir statulos, šv.

šiai parapijai. Kun. dr. Jonas 
A. Starkus, par. klebonas, bus 
arkidiakonas. Kun. Jonas Sar- 
nus, Sopulingosios Dievo Moti
nos lietuvių par. Kearny klebo
nas, sakys pamokslą. New Yor- 
ko ir New Jersey lietuvių para
pijų kunigai dalyvaus iškilmė
se.

Iškilmingi pietūs ir šokiai 
bus F.A. MacKenrie Post salė-

miteto narius, pas visas parapi
jos draugijas, pas parapijos 
vargonininką ir klebonijoje.

Į vykdomąjį komitetą įeina 
kun. dr. Jonas A. Starkus — 
garbės pirmininkas; kun. Pet
ras F. Žemeikis ir kun. Alber
tas J. Matulis — dvasios va
dai; Al. Jakupčionis — pirmi
ninkas. Jam pagelbsti Adelė 
Tumienė, Mykolas Grigaliūnas

, . r“ JT i i • L tęsia savo šokį ... stoja, žmonės skuba į slėptuvę.

- Norėčiau eiti namo. Bus 
ramiau vaikams ir dėdienei!— kreipiasi l Visagali po 
sako dėdė Antanas, priėjęs prie dau£e110 š s 

Pro išbirusį rūsio langelį pa-|
— Gera mintis! — pritaria sirodo uniformuota moters gal- 

dėdei Jonas, — Lėktuvų dar va. Moteris, pamačiusi žmones, 
sušunka:

.kalba direktorius, jau pagyve- ūžesys sudrebina miestelį.
Gerwishe gyvena kelios re- vyras. Prieš lįsdami į rūsį, pakelia gai

vas. Pamato vieną lėktuvą 
smingantį žemyn ir vėl kylantį 
aukštyn, paliekantį dūmų strė
lę.

— žiūrėkit dėde, lėktuvas 
nurodė taikinį, man rodos, kad

patriantų Šeimos iš Lietuvos. 
Sodžio šeima globoja Joną ir 
jo dėdės šeimą. Sodys parūpi
na vyrams darbą konservų fab
rike, kuriame pats dirba. Jiem 
leidžiama apsigyventi laisvai 
mieste, gauna vokiečiams ski-

— Jei jums atrodo, pone di
rektoriau, kad tą darbą atlikti 
sugebėsiu, — sutinku! — sako 
Jonas. •

— Labai malonu! Nuo šios 
dienos jūs eisite kiemo tvarky
tojo pareigas, Fricas bus jūsų strėlė yra ties mūsų fabriku..

negirdėti, suspėsime! ________
Vos pasiekia butą, lėktuvų — Greičiau lįskite pro lan-i 

gus laukan! |
Jonas iškelia vaikus, padeda j 

išlipti dėdienei ir dėdei.
— Į namą tiesiai pataikė. Galit 

kilti gaisras... Gali stovinčios j 
sienos pradėti griūti! — kalba* 
pirmosios pagalbos atstovė. ‘

(Bus daugiau)

Mykolo parapija buvo pirmoji je. American Legkm, Avenue ir Jonas RutowskL
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AUŠROS TAKAIS

ANTANAS RAMŪNAS

Kas gi ten aukso spindulius beria, 
Ko taip nušvito rytai ateities? . . .

Kun. Tilvytis
Aš mačiau naują dangų ir naują žemę . . .

Aš, Jonas, mačiau ... naująją Jeruzalę . . .
Apr. 21, 1-2

L — Girdis griausmas ir trimitai, 
Auštant rytui už kalnų. 
Aukso buitį, ne granito, 
Išsikalti aš einu.

Man šnabždėjo marių vilnys
Ir žvaigždynai iš erdvių:
Nuo New Yorko iki Vilniaus 
Kilsiąs maištas lietuvių ...

.. . Klausės Vilko Geležinio 
Kaunas, Vilnius, Šiluva. 
Pildės sapnas Gedimino. 
Kito Saulėn Lietuva!...

2. — Audra slinko, audra ėjo 
Su perkūnais ir su vėjais. 
Nyko skliautai iš akių.
Į naują amžių, naują sėją,
Nepranašautą orakulų, nė prometėjų, 
Ne nuo šiandien aš tikiu.

.. . Neišaušus, iš pat ryto,
Miestams drebant nuo trimitų, 
Milijardai saulių švito.
Grimzdo naktys už kalnų..
Buitį naują, nematytą,
Ryto perlais išrašytą, 
Gryno aukso, ne granito, 
Žemei žiebti aš einu —

Jul. Rajau skaitės koncertas Kennebunkporte Maine
ELENA VASYLIŪNIENĖ

Atsišaukimas į inžinierius, architektus 
ir tiksliųjų mokslų specialistus

Amerikos Lietuvių Inžinierių 
ir Architektų Sąjunga 1968 ge
gužės 30 savaitgalį, 9-to ALI
AS suvažiavimo metu, ruošia 
technikos ir mokslo darbų pa
rodą parodyti lietuvių ir ame
rikiečių visuomenei lietuvių 
specialistų kūrybinius sugebė
jimus.*

Šia paroda norima atžymėti 
Lietuvos nepriklausomybės at
kūrimo 50 metų sukaktį.

Parodoje bus išstatyti inžinie
rių ir architektūros svarbesni 
projektai, išradimų modeliai ir 
technikos ir mokslo leidiniai ir 
kiti mokslo darbai.

Parodos komiteto pirminin
ku yra inž. R. S. Pauliukonis. 
Prašome kolegas iš ankšto pa
informuoti k-to pirmininką apie 
savo ^parodoje išstatytinus dar
bus. Tai leis k-tui iš anksto 
pasirūpinti parodai tinkamom 
patalpom ir suplanuoti parodos 
apimti.

ALIAS centro valdyba pažy
mi, kad parodoje bus išstatyti 
visi darbai, kurie rodys kūry-

Jaūniriio savaite 
Brazilijoje
1968 metais, sausio 27 — va

sario 3 d., Sao Pėulo mieste, 
Brazilijoj, rengiama Pietų Ame- 
rikdš Lietuvių Jaunimo Studi
jų savaitė.

Rengėjai kviečia dalyvėut lie
tuvių jaunimą bei jd bičiulius 
ne vien iš Pietų Amerikos kraš
tų, o ir iš Siautės Amerikos 
(JAV, Kanados}, Europčs, 
Australijos.

Jie jau kreipėsi i atitinkamų 
organizacijų vadovybes, prašy
dami jau dabar, iki lapkričio 
mėnesio, pranešti, ar ir maž
daug kiek svečių jie gali tikėtis 
iš tų kitų kraštų. Rengėjų ko
miteto adresas — caixa Postai 
4118, Sao Paulo, Brazil.

Rengėjai jau turi duomenų, 
kad Pietų Amerikos lietuvių 
jaunimas tai studijų savaitei 
rengiasi entuziastingai ir daly
vaus gausiai. Viešnios bei sve
čiai iš kitur praturtintų to ren
ginio turinį ir žymiai padidintų 
jo reikšmingumą. (Elta) 

bingą lietuvį technologijos ir 
gretimose srityse, todėl atpuo
la reikalas, kad parodos daly
vis priklausytų sąjungai. Čia 
ALIAS apsiėmė tik ruošėjo — 
šeimininko pareigas.

Visais parodos reikalais pra
šome rašyti adresu Mr. R. S. 
Pauliukonis, P.E., 6660 Green- 
briar Dr., Cleveland, Ohio, 
44130.

Taip pat galima kreiptis per 
vietos ALIAS skyrių valdybas.

Amerikos Lietuvių Inžinierių 
ir Architektų Sąjungos Centro 

Valdyba

JAV dabar leidžiama 1,700 
dienraščių, o 1929 m. jų buvo 
leidžiama 2,202. Anglija, turin
ti 52 milijonus gyventojų, lei
džia 124 dienraščius, o 1910 
m. leido 190 dienraščių.

R Cit o* ansamblio valdyba h- komitetas, ti k. i d. B Venekiene fi . . . ., „ , .., . . . . , _?■ ~ .. _ . . .... . vencKiene, fi. Shirm, chormeisteris L. Stukas. dirigentas Alg. Kačanauskas, pirminin
kė Loreta Stukienė, D. Dutkus; antroje eilėje nž vi Milinis n cl,... __A .. _ ,, _. „ ... . . ...7, . ii . V ’ Me n s’ °- Skurvydienė, M. Rusgis, V. Dutkus, R. Sinusas, O. KlimaSauskaitė, J.
Narna. Nuotraukoje trūksta akompon.atoriau, A. Mrozin.ko ir administratoriaus L. Beauvais.

Šv. Pranciškaus dieną, di
džioje ir estetiškai papuoštoje 
salėje, Julija Rajauskaitė davė 
fortepijono rečitalį. Šv. Pran
ciškaus statula, aštriai apšvies
ta, sudarė pirmąjį planą. Sce
nos viduryje pianistė, rodos, 
grojo tik jam vienam.

Julijos programos du trečda
liai sudarė Listaš: Etiudas F 
minor, Legenda apie Šv. Pran
ciškų Asyžietį, La Leggierezza 
ir Campanella. Gal todėl pia
nistė pagerbė šį kompozitorių, 
kad jį mėgsta groti; gal. Jis ir 
maloniai klausomas, nes —po
puliarus, ypač Campannella. 
O gal tai tik toks supuolimas. 
Kitas trečdalis programos buvo 
skirtas Bach-Siloti — Preliudą, 
G moli; Chopin Walsas C moli 
ir Fantasia Impromptu; Julius 
Gaidelis — Lietuviškas šokis ir 
Debussy — Paskendusi kated
ra. Programa buvo įvairi ir į- 
domi. šv. Antano gimnazijos 
mokiniai, kurių buvo daugu
mas, mielai ir nuoširdžiai šios 
programos išklausė.

Julija subrendo muzikaliai, 
jos grojimas pagražėjo, įgavo 
gilumos. Kas jos nėra girdėjęs 
per eilę metų, dabar jos gro
jime pastebi naujų efektų ir 
niuansų. Ji turi stiprų toną — 
kaip moteriai nuostabiai galin
gą. Jos grojimas persunktas e- 
mocijonalumu: jaučiasi kažkoks 
skundas, giliai širdyje tunas 
nusivylimas, kuris galingai pra
simuša visame grojime.

Tas suteikia gražią spalvą jos 
tonui, kuris eina į beribes, 
kažkur tolyn, tolyn ir ten pra
nyksta. Jos grojimo būdas yra 
grynai individualinis: rodosi 
kad kalbi su svetima sau siela, 
kai klausaisi jos grojimo, net 
bijai po to užkalbinti pačią 
pianistę. Bijai, kad gautas įspū
dis nepranyktų, nes muzika gi 
yra tokia eterinė, tokia bekūni- 
nė, tai gi esanti jausminė ab
strakcija. Julija individualiai ir 
interpretuoja dalykus: jos Cho- 
penas yra labiau gilus, nei ele
gantiškas, labiau skaudus nei 
puošnus.

Atkreiptinas dėmesys į Ju
lių Gaidelį: jo veikalas nei kiek 
nepranyko pasaulinių kompozi
torių tarpe. Anaiptol- Gaidelis 
buvo toks pats “didelis” kaip 
prieš jį einąs Chopenas ar po 
jo Debussy. Gal jis buvo tik į- 
domesnis, nes ne tiek dažnai 
girdėtas, ir savo harmonija pri
klausąs labiau mūsų laikams. 
Julija verta pagarbos už lietu
vio kompozitoriaus įtraukimą į 
programą ir parodymą atitinka
moje draugijoje.

Koncertą organizavo tėvų 
pranciškonų provincijolas tėvas 
Leonardas Andriekus. Tai vie
nas iš eilės koncertų, kurie yra 
rengiami Šv. Antano gimnazi
jos mokiniams, kad ir jie, kaip 
visas kultūringasis Amerikos 
elitas, turėtų progos išgirsti ge
ros muzikos ir suprasti apie 
koncertinius parengimus. Tė
vas Leonardas Andriekus pasa
kė žodį, dėkodamas pianistei.

Šalia mokinių buvo būrys 
svečių: iš Green, Bostono ir ki
tų vietovių. Jie lyg yra nuolati
niai šių koncertų klausytojai. 
Po koncerto įvyko kavutė sve
čiams. Jos metu pasidalinta į- 
pūdžiais ir atsisveikinta. Kon
certo klausėsi ir kompositorius 
Gaidelis.

Visiem lietuviam 
tremtiniam 
Europoje
Balfo vadovybė yra nusista

čiusi tremtinius šelpti ne tik 
viena duona. Kaip ir iki šiol, 
taip ir ateity Balfas užprenu
meruos spaudą, išsiųs lietuviš
kų knygų, bet tik tiem, kurie 
patys tiesiai į Balfą kreipsis. 
Adresas: Balfas, 105 Grand St., 
ri išsiųsti prašymus ne vėliau 
kaip š.m. gruodžio 1.
Brooklyn, N.Y. 11211, USA. 
Norintieji gauti Balfo prenume
ruotą spaudą 1968 metam, tu-

Norintieji gauti pinigines pa
šalpas iš Balfo, turi prie prašy
mo pridėti bendruomenės, dva
siškio, liet, organizacijos ar val
džios pareigūno pažymėjimą, 
kad pašalpa reikalinga. Jei toks 
pažymėjimas jau yra Balfo 
Centrui nusiųstas, naujo nerei
kia. Tačiau reikia pabrėžti, kad 
Balfas siunčia paramą tik tiem, 
kurie jos prašo ir yra jos rei
kalingi pagal Centro Valdybos 
nutarimus.

Kun. L. Jankus
Balfo Reikalų Vedėjas

Kanados vienintelis lėktuv
nešis “Bonaventūre” pradeda 
plaukioti vis karštesniuose kri
tikos vandenyse. Už jo pastaty
mą Britanijai buvo sumokėta 
6 milijonai dolerių. 1966 jį vėl 
teko atiduoti laivų statyklai pa
taisymam ir patobulinimam at
likti. Darbas tada buvo įkai
nuotas 6 milijonais dol., bet 
šiemet už jį teko sumokėti 11 
milijonų dol. Taigi, į lėktuvne
šį jau yra sukišta 17 mil. dol., 
nors jis gali aptarnauti 12 lėk
tuvų ir 6 malūnsparnius.

Julija Rajauskaitė po koncerto šv. Antano gimnazijoje Kennebunkporte. Iš k. E. Vasyliūnienė, Tėv. L. An
driekus, O.F.M., Julija Rajauskaitė, Iz. Vasyliūnas, Jul. Gaidelis. Koncertas buvo skirtas gimnazijos moki
niams šv. Pranciškaus šventėje spalio 4 Nuotr. Lee Studio

KAIP GYVENA
Po II-jo pasaulinio karo iš 

Lietuvos Vokietijoje atsidūrė 
apie 65,000 asmenų. Iš jų dau
guma išemigravo Į kitus kraš
tus., Dabar Vakarų Vokietijoje 
lietuvių yra likę dar apie 4,000. 
Kai kurie iš jų čia yra gerai į- 
sikūrę ir atsisakė emigruoti ki
tur. Kiti iš jų yra vedę vokie
tes, arba lietuvaitės yra ištekė
jusios už vokiečių. Pastarųjų 
skaičius yra palyginti mažas, 
nes lietuvaičių tremtinių tarpe 
buvo daug mažiau, negu vyrų. 
Mišrios šeimos daugiausiai taip 
pat atsisakė emigruoti i JAV, 
nors Baltas jas ir skatino ten 
emigruoti.

Emigruoti negalėjo našlės su 
mažais vaikais, taip pat Įvairūs 
paliegėliai, pvz. džiovininkai, 
seneliai, kurie jau buvo prisi
glaudę Vokietijos prieglaudose.

Kunigai turi toli važinėti
Religinius patarnavirrius ka

talikams tremtiniams teikia 10 
lietuvių kunigų, o evangeli
kams du jų dvasiškiai. Religini 
tremtinių aptarnavimą apsunki
na dideli nuotoliai, todėl dva
siškiai yra priversti turėti sa
vus automobilius, kad lengviau 
ir laiku galėtų pasiekti savo ti
kinčiuosius. Pamaldos yra lai
komos vokiečių bažnyčiose lie
tuvių kalba. Sekmadieniais ku
nigai laiko pamaldas dvejose, 
o dažnai ir trijose vietose, 
esančiose viena nuo kitos už 50 
ar net ir 100 kilometrų.

Kun. V. Šarkos veikla
Čia ta proga tenka paminėti 

kun. V. šarką, kurio pastoraci-

VOKIETIJOJE LIKĘ LIETUVIAI
PREL. DR. J. KONČIUS

jos teritorija yra labai didelė. 
Jo apaštališkosios kelionės tę
siasi nuo Altonos—Hamburgo, 
per Hannoverį, Lubecką, Sch- 
lesvvig Hollsteiną iki Danijos 
pakraščių. Šis uolus kunigas 
lanko, kaip jis vadina “savo 
žmones” — katalikus ir neka- 
talikus.

Jis juos lanko ne tik sek
madieniais, atvykdamas pamal
doms, bet ir šiokiomis dieno
mis, organizuodamas jaunimą, 
įsteigdamas chorus, sporto rate
lius. Dirba su dideliu pasiseki
mu, nes yra linksmo būdo, tu
ri puikų balsą. Jis myli savo 
žmones (aveles), ir jie klauso jo 
balso.

Čia prisimenu būdingą faktą 
iš kun. V. Šarkos veiklos. 1964 
m. rinkimų į Vokietijos Lietu
vių Bendruomenės Tarybą me
tu kun. šarka savo leidžiama
me periodiniame laikraštėlyje 
paminėjo kai kurias pavardės 
su prierašu: “Už juos nebalsuo
kite, nes jie yra susipykę su 
savo protu”. Iš jų nė vienas ne
buvo išrinktas. Patsai kun. Šar
ka yra Vokietijos Lietuvių B- 
nės Tarybos narys, gavęs dau
giausiai balsų.

Kun. šarka yra nepapras
tai labdaringas: kiekvienam 
skuba į pagelbą, kas tik yra at
sidūręs varge. Tokiam jis negai
li net savo paskutinių markių, 
ar net ir apsiausto. Tad nenuos
tabu. jog ir žmonės su didele 
meile prisimena jo gerą širdį.

Kitų kunigų čia neminiu, nes 
neturėjau progos arčiau susipa
žinti su jų veikla.

Kaip aprūpinti kunigai
Medžiaginis kunigų aprūpini

mas Vokietijoje yra geras, nes 
vokiečių vyskupai jiem yra iš
rūpinę atitinkamas algas iš 
valstybinio iždo, į kurį suplau
kia tikinčiųjų mokesčiai, vadi
nami “Kirchensteuer”.

Lietuviams katalikams kuni
gam vadovauja ir jiem skiria 
vietas šv. Sosto paskirtoji Sie
lovada. Dabartinis lietuvių ku
nigų Sielovados direktorius 
yra prel. dr. J. Aviža (Miun
chene). Pirmasis Sielovados di 
rektorius buvo kan. F. Kapo
čius — per ištisus 7 metus. 
Jam išvykus į Ameriką, buvo 
paskirtas kun. A. Bernatonis, 
O.F.M. Cap. (Dieburgc). kurs 
šias pareigas ėjo 15 metų.

Vokiečių pastoracijoje
Be to. 11 lietuviu kataliku 

kunigų darbuojasi vokiečių pas
toracijoje. eidami klebonu, pro 
fesorių. kapelionų bei vikarų 
pareigas. Ekonominės jų sąly
gos yra geros, net žymiai ge
resnės už daugelio kunigų, at
vykusių i J.A.V-bes. čia baigu
sieji aukštus mokslus mokyto
jai i metus gauna apie 25.000 
DM, t.y. virš 6,000 dolerių. Kle

bonai ir pasauliečiai gauna irgi 
gerus atlyginimus. Be to, Vo
kietijos vyriausybė moka tam 
tikrus priedus už ištarnautą lai
kotarpi, įskaitant net ištarnau
tą laiką Lietuvoje.

Uždarbiai
Eilinių darbininkų uždarbiai 

ir specialistų algos čia mažes
nės, negu Amerikoje, bet socia
linis aprūpinimas čia 
žymiai geresnis. Man te
ko sutikti daugelį asmenų, gi
musių ir augusių Amerikoje, 
bet atvykusių į Vokietiją nuo
latiniam apsigyvenimui. Jie jau 
pensininkai: gauna kas mė
nesį iš JAV-bių pensijos čeki, o 
čia dar antra tiek užsidirba. 
Jiem esą čia oras ir maistas žy
miai sveikesnis ir gyvenimas ra
mesnis.

Pensijos
Ligoti ir negalintys dirbti lie

tuviai gauna pensijas (Fuersor- 
ge, Rente, Unterstuetzung). 
Pensijos nėra vienodos: kiek
viena valstija (Bundesstaat) nu
stato pensijos didį. Kaikada 
ir kaikuriems iš jų reikalinga 
vienkartinė parama, todėl kai- 
kurie iš jų ir kreipiasi Į BALF-ą 
su prašymais.

Lietuviai vokiečių kilmės
Vokiečių kilmės lietuviai yra 

daugiausiai repatrijavę iš Lie
tuvos į Vakarų Vokietiją. To
kių yra apie 30,000. Jie pasi
vadino Landsmannschaft'ais ir 
tuo vardu leidžia savo mėnesi
nį iliustruotą žurnalą vokiečių 
kalba. Jie bendradarbiauja’ su 
Didžiosios Lietuvos žmonėmis, 
dalyvauja lietuvių tautinėse iš
kilmėse ir palankiai rašo apie 
lietuvius.

Memellaenderiai
Tai Klaipėdos, Tilžės, Gum

binės apylinkių suvokietėję lie
tuviai, pasivadinę bendru var
du “memellaenderiais’. Jų Va
karų. Vokietijoje yra apie 50, 
000 ir yra gerai susiorganiza
vę. Leidžia žurnalą Memeller- 
Dampfbcot”. Jų politika siekia 
kaip ir kitų teritorijų, taip ir 
Klaipėdos krašto prijungimo 
prie Vokietijos. Jų laikysena lie
tuvių bei Lietuvos atžvilgiu yra 
nepalanki.

Iš lietuvių veikėju patyriau, 
jog tikrųjų vokiečių bei vokiš
kosios visuomenės laikysena lie
tuvių ir lietuviškųjų reikalų at
žvilgiu yra daug palankesnė, ne? 
gu jau minėtų “memellaende- 
rių ". Bet gyvenime jautaip yra. 
kad nutautėję ar pakeitę kaili 
yra visuomet didesni savo tau
tos priešai. Taip panašiai yra 
ir su nutautėjusiais lietuviais 
vilniečiais: jie yra žymiai blo
giau nusiteikę lietuviu bei lie
tuviškųjų reikalų atžvilgiu, ne
gu tikrieji lenkai varšuviečiai, 
o ypač poznaniečiai — Pasta
rieji savo raštuose ir šiaip gy
venime labai palankiai atsilie
pia apie lietuvius. Gaila, kad 
tiek daug atsiranda mūsų tau
tos išgamų.
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LOS ANGELES. CALIF.
Jonas AMs grao- . Kotta*

džio 15 iš Washingtono vyksta 
| Kaliforniją ir kitą dieną skai
tys savo kūrybą LFB Los An
gelės sambūrio organizuojama
me literatūros vakare. Vakaras 
įvyks šv. Kazimiero parapijos 
salėje. Jame, pramatoma, daly
vaus taip pat keli vietos rašyto
jai LFB Los Angeles sambū
riai vadovauja Algis Raulinai- 
tis.

Dr. Elena Tumienė, Kalifor
nijos valstybinės kolegijos pro
fesorė, Pacifiko pakraščio filo
logų draugijos metiniame suva
žiavime (lapkričio 24-26) Van- 
couvery, Kanadoje, palyginamo
sios literatūros sekcijoje skai
tys paskaitą apie Kristijoną Do
nelaitį kaip bukolinio epo tra-

Sos,

te 
mi-

s&lau- 
špa

lio 2.
Los Angeles 
gyventojas ir 
jų šv. Kazimiero 
pijos pionierių. Yra dirbęs pa
rapijos komitete, priklausė šv.

maldų spalio 5 palaidotas šv. 
Kryžiaus kapinėse, Los Ange
les, California.

Julius ir Regina Radai, iki 
šiol gyvenę Omaha, Nebraska, 
nuolatiniam apsigyvenimui per
sikėlė į Kaliforniją ir įsikūrė 
La Habra, Calif. Jų vaikučiai 
Raymondas ir Edvardas pra
dėjo lankyti šv. Kazimiero pa
rapijos šeštadieninę mokyklą.
Parapijos Batoras įvyks spa
lio 22. Pramatyta visa eflė į- 
vairių laimėjimų ir dovanų.

Kristaus Karaliaus šventė 
švančiama spalio 29. 10:30 vai* 
iškilmingos mišios. 12:Š0 vai. 

Vardo draugijai, Katalikų susi- prarapijos salėje minėjimas su 
vienijimui ir kt. Po gražių pa- paskaita ir menine dalimi.

pSrmų-

-telkiasi JAV-bių ir Kanados fi
lologai ir literatūros specialis
tai, daugiausia aukštųjų mokyk
lų dėstytojai. Prof. E. Tumie- 
nė suvažiavime dalyvaus kaip 
oficiali valstybinės kolegijos 
Fullertone (Calif.) delegatė.

Dr. Kęstutis Valiūnas, Vliko 
pirmininkas atvyks į Kaliforni
ją ir vasario 11 pasakys pa
grindinę kalbą Los Angeles Lie
tuvos ^nepriklausomybės atstaty
mo 50 metų' jubiliejaus mi
nėjime. Minėjimą orgnanizuoja 
Pietinės Kalifornijos Amerikos 
Lietuvių Taryba, kuriai vado
vauja Jonas činga. Minėjimui 
paimta iškilminga salė Statler 
Hilton viešbutyje.

Dr. Algis ir Jūratė Avižieniai 
giųžo iš Europos, kur aplankė 
Londoną, Romą ir kt. Rėmo 
tarptautinėje konferencijoje 
dr. Avižienis skaitė mokslinę 
paskaitą.

lietuviŲ klubo surengtame baliuje spalio 7 < Nuotr. L. Kanto

feomtslįą atidėta iki lapkričio 
30. Kandidatais į Ateitininkų , 
Federacijos Kontrolės Komisi
ja yra: Juozas Končius — 43 
metų, dr. Antanas Razma — 
45 m., Antanas Repšys — 59 
m., Alina Skrupskelienė ir pro
fesorius Balys Vitkus — 69 
metų. Į Ateitininkų Federacijos 
vadus kandidatai yra: prof. dr. 
Vytautas Bieliauskas — 46 m., 
ir prof. dr. Justinas Pikūnas 
— 47 metų. Vokai su balsavi
mo lapeliais visiems bus išsiun
tinėti šiom dienom. Prašom vi
sus ateitininkus, gavus balsavi
mo vokus, pabalsuoti iki lap
kričio 30.

— Lietovtę šaulių Sąjungos 
Tremtyje visuotinis atstovų su
važiavimas įvyko spalio 7 Jau
nimo centre, Chicagoje. Naujai 
kadencijai išrinkta ši vadovy
bė: pirm. Vladas Išganaitis, 
centro valdyba: B. Pupalaigis, 
S. Bernatavičius, V. Blitavičius, 
kun. J. Borevičius, A. Gintne- 
ris, J. Grybauskas, K..Kudatie- 
nė, M. Maksvytis, P. Petrušai- 
tis, K. Žilėnas ir kandidatas G. 
Valantinas. Garbės teismo pir- 
min. Algirdas Budreckas, na
riai — kun. J. Kubilius, M. 
šnapštis, kandidatai — V. Ta- 
mašiūnas ir M. Balokienė. Re
vizijos komisija palikta ta pati: 7 
pirm. B. Ambraziejus, nariai— 
A. Kairys ir A. Juodka.

— Lietuvių golfininkų są
junga, susirašius daugiau kaip 
50 narių, susimokėjusių nario 
mokesčius, įsikūrė Chicagoje. 
Angliškai ši sąjunga vadinama 
Lithuanian Golfers Assn. Orga
nizaciją sudarė ankstesnieji ir 
naujieji ateiviai. Pirmosios šio 
vieneto golfo varžybos įvyko 
spalio 8 Woodbridge golfo aikš
tėje.

rffl .T—’ Kun. Pranas Ga ršv a , 
“Draugo” moderatorius, spalio 
4 privačiai atšventė kunigys
tės 25 m. sukakti.

DSTBOIT MICH.
cialiem reikalam išrinkta sese
lė Joan of Are.

Trečiame visuotiniame susi
rinkime sudarytos 
grupės ir parinkti 
dovai įvairiem 
svarstyti. Visi tie, 
diskusijose dalyvauti, prašomi 
skambinti žemiau išvardintieji 
grupių vadovam. Šiame sąraše 
taipgi pažymima koki klausi 
mai kiekvieno grupėj bus na 
grinėjami.

Valerijus Gražulis; auklėji 
mas, apylinkės reikalai ir misi 
jos, telef. 836-3582.

Robertas Jančauskas; liturgi 
ja, administracija ir apylinkė 
reikalai, telef. 826-0816.

Eugenijus Jankus: kunigai, Ii 
turgija ir bažnyčios visuotinis 
kūmas, telef. WE 5-8923.

Stefanija Kaunelienė: pašau 
liečiai, auklėjimas ir adminis
tracija, telef. TA 6-7187.

Dr. Kęstutis Keblys: pasau
liečiai,auklėjimas ir apylinkės 
reikalai, telef. ^56-0872.

Genovaitė Viskantienė: litur
gija, apylinkės reikalai ir admi
nistracija, telef. 826-0956.

Angliškai kalbančiųjų gru
pėm vadovaus Robert Boris — 
telef. LU 2-62’46, Selia Doran
tis — telef. 826-5125, Virginia 
Garbety — telef. 825-1292 ir 
Edward Russel — telef. TA 5- 
6283.

Pasiteiravusiem grupių vado
vai praneš kur ir kada jo gru
pė susirenka. Dažniausiai gru
pių susirinkimai vyks vadovo 
gyvenamoj apylinkėje. Diskusi
jos vyks šešias savaites.

šv. Antano parapijos klebo
nas kun. W. Stanevičius kvie- y mokesčius. Taip pat susirin

kime bus renkama valdyba a- 
teinantiem metam.

Daug mirė
Nuo š.m. pradžios iki spalio

fa-

arki vyskupijos sinodo
Detroito arkivyskupijos 

modas jau pereina į antrąją 
zę. Po trijų pirmųjų visuoti
nių susirinkimų, kuriuose visi 
buvo supažindinti su sinodo už
daviniais, pereiname prie dis
kusijų, kurių metu kiekvienas 
dalyvis galės pasisakyti jam la
biausiai rūpimais klausimais. 
Atskiriem klausimam nagrinė
ti sudaromos 6-15 asmenų gru
pės, kurių nutarimai bus per
duoti balsuoti visiem parapie- 
čiam.

Šv. Antano parapijos Detroi
te antrame visuotiniame susi
rinkime buvo išrinkta organiza
cinė komisija, susidedanti iš dr. 
Kęstučio Keblio, Eugenijaus 
Jankaus ir Virginijos Garbety, 
ir informacinė komisija, j ku
rią įeina klebonas kun. W. 
Stanevičius, seselė Ingrida, se
selė Augusta, Selia Dorantis, p. 
Ojeda ir Vytautas Kutkus. Spe-

diskusinės
grupių va- 
klausimam Santa 1 
kurie nori

Lietuvių klubo baliuje Santa Monica, Calif., dainuoja solistas Saras, a kom
ponuoja muz. G. Gudauskienė. Nuotr. L. Kanto

A. A. KUN. PRANAS BAJERČIUS
Sunkios ligos išvargintas, go, Miuncheno pabėgėlių stovy- 

rugsėjo mėnesį 23 d. mirė ku- klose, eidamas kunigo pareigas 
nigas Pranas Bajerčius. Apie iki 1950 metų. 1950 metais ru- 
metuš laiko ne kaip jautėsi. Pa
tikrinus rasta, kad tai vėžys. 
Padarius operaciją neilgai gy
veno. Palaidotas rugsėjo 27 d.
Frockvilės Šv. Mergelės Apsi- Vų. Prieš mirtį kapelionavo 

Fountain Springs.
Kun. P. Bajerčius visada bu

vo malonaus būdo ir draugiš
kas, už tai buvo visų miegia- 
maš. Laidotuvėse per mišias 
giedojo Allentown vyskupijos 
kunigu choras, dalyvavo virš 
šimto kunigų, taip pat nema
žas būrelis lietuvių, atvykusių 
net iš tolimesnių vietų. Vežant 
į kapus, palydėjo draugai bei 
pažįstami, prie kapo maldas at
skaitė kun. S. Norbutas, Frack- 
vilės lietuvių parapijos klebo
nas. Kun. Albinui Bielskiui pra
dėjus, buvo sugiedota Viešpa
ties Angelas.

Velionis kun. Bajerčius bu
vo susipratęs lietuvis, nors ir 
sunkiai sirgdamas rūpinosi lie
tuviškais reikalais. Visą laiką 
troško grįžti į Lietuvą, jei tik 
būtų buvę įmanoma, nes ne
pritapo čia prie amerikoniško 
gyvenimo ir ilgėjosi Lietuvos 
laisvės. A.B.

denį atvyko į, Ameriką, apsisto
jo Pensilvanijoje, dirbo įvai
riuose lietuviškose parapijose 
tarpe senųjų lietuvių emigran-

reiškimo kapinėse.
A. a. kun. Pranas Bajerčius 

gimė 1894 m. birželio mėne
si 2 d. Suvalkijoje šakių ap
skr. Stanaičiuose ūkininko šei
moje. Buvo trys broliai; Juozas 
ūkininkas, liko Lietuvoje, o bro
lis Jonas, baigęs Vytauto Di
džiojo universitetą Kaune, da
bar gyvena Amerikoje. Lietu
voje liko brolio Juozo vaikai, 
su kuriais velionis susirašinėjo.

Baigęs gimnaziją Lietuvoje, 
įstojo į Kauno kunigų semina
riją ir 1919 buvo įšventintas į 
kunigus. Kurį laiką darbavosi 
Lietuvoje, vėliau buvo paskir
tas į Klaipėdos, kraštą, kur ėjo 
Klaipėdos ir Pagėgių gimnazi
jų kapeliono pareigas iki na
cių užėmimo.

1928 m. Kauno universitete 
gavo teologijos licencijatą. Bū
damas kapelionu Klaipėdoje, 
1929 m. įsteigė katalikų jauni
mo draugiją Neringą ir ligi 
1935 metų buvo jos dvasios va
du. Būdamas Lietuvoje, bend
radarbiavo Ryte, tremtyje — 
Naujajame Gyvenime. Gyven
damas Amerikoje, rašė į I 
Draugą, Darbininką ir kitus lie- 1 
tuviškus laikraščius.

Kai 1939 m. naciai užėmė I 
Klaipėdos kraštą, jis nebėgo, 
bet pasiliko Klaipėdoje, kur bu- I 
vo paskirtas Pagėgių klebonu. 
Gyveno vargingai, nes naciai I 
persekiojo lietuvius. Iš viso ta- I 
da vokiečių politika buvo ne- I 
palanki lietuviams, stengėsi vi- I 
sus suvokietinti. Taip pat nebu- ! 
vo palankūs ir Bažnyčiai. Kar- I 
tą pasakojosi velionis, kad vos 1 
per plauką išvengė Geštapo a- I 
ręsto. į

Karui baigiantis, buvo eva- I 
kuotas j Vokietiją. Trumpai ba- j 
vo sustojęs Berlyne ir rūpinosi į 
tenai esančių lietuvių pabėgėlių | 
dvasiniais reikalais. j

Rusam artinantis, prie Ber- ] 
lyno, pasitraukė į Vokietijos 
krašto gilumą. Karai pasibai- ' 
gus, gyveno Fuldos, Manchin*!

čia galimai daugiau parapiečių 
įsijungti į šias grupes ir jose 
pasisakyti, kas kam daugiau
siai guli ant širdies, nes šio 
sinodo šūkis yra: “Siekime pa
žangos visi drauge”. Visi pa
siūlymai per įvairius tarpsnius 
pasieks Detroito arkivyskupą J. 
Dearden.

Pirmuose trijuose visuoti
niuose susirinkimuose paupie
čiai dalyvavo pakankamai gau
siai. V. Kutkus

Worcestery veikia mokslei
vių ateitininkų Stasio šalkaus-

VO1 piTdu^JO SSttVO Vk21Kw. JaU 
turėjo tris susirinkimus. Koo-

liandskaitė, kuopa globoja O. 
Vaitkiene ir D. FauntKOnyte.

NEW BRITAIN. CONN.
Vyru ir motery senių klu- 5 mirė 23 vyrai ir 20 moterų, 

bas nutarė šiais metais rudens
baliaus nerengti. Tokie baliai žymiųjų buvo Jonas Gerdaus- 
buvo rengiami kas metai iš su
mokėtų metinių mokesčių. Pra- Plokščiuose ėjęs pradžios mo- 
eitų metų banketas davė 69 
dol. nuostolių.

šiemet nutarta surengti Ka
lėdų parengimą tiem, kurie bus 
sumokėję nario mokestį ir dar 
primokės 50 et. tam reika
lui. Todėl tie, kurie norėtų da
lyvauti Kalėdų parengime, pra
šomi iš anksto susimokėti visus 
mokesčius ir įsigyti bilietus.

Metinis senių klubo susirin
kimas bus spalio 27. Kviečiami 
visi atsilankyti ir susimokė-

Miršta seni ir jauni. Vienas iš

kas, 86 metų, kilęs iš Šakių,

New Havele Conn.
Antanas Gruzdys, lięt. ben

druomenės pirmininkas, še - 
šiasdešimtojo gimtadienio pro
ga, rugsėjo 24 buvo pasveikin
tas draugų ir bičiulių. Apdova
notas dail. L. Židonytės tapytu 
paveikslu.

40 vai. affedai baigti iškil
mingomis mišiomis ir procesi
ja spalio 1 d. 4 vai. popiet.

įamži-
LF su-

20 dol.

kyklą. Jis prisidėjo prie lietu
viškų organizacijų kūrimo, or
ganizavo čia šv. Andriejaus pa
rapiją.

Jis buvo Įsisteigęs dirbtuvę 
Berlin, Conn., gamino reflekto
rius prie automobilių. Buvo iš
radęs įrankį, kaip patogiau už
dėti grandines ant automobi
lių padangų. Bet jo dirbtuvę iš
tiko gaisras. Dirbtuvės nebeat- 
statė, nes jo gaminami reflekto
riai jau buvo nebereikalingi, 
juos pakeitė šviesos. Paskui ver
tėsi dailidės darbu, dažė na
mus iš vidaus ir lauko. Sulau
kęs senatvės, gyveno prieglau
doje, kur ir mirė balandžio 10. 
Palaidotas su bažnytinėm apei
gom Rocky Kili rožių kapinėse. 
Paliko žmoną, dvT dukteris ir 
du sūnus.

Pranas Naunčikas

A.a. Jurgis Kropas 
įamžintas Lietuviu 
Fonde
J. Kropas, ankstesnės kartos 

ateivis, mirė rugsėjo 3 ir bu
vo palaidotas Naujosios Kalva
rijos kapinėse, Bostone. Velio
nis reiškėsi lietuvių visuome
nės veikloje ir dirbo daugiau
sia sandariečių gretose.

LF Bostono vajaus komite
tas reiškia nuoširdžią padėką 
velionio žmonai Antaninai, sū
nums Albertui, Jurgiui ir Ri
čardui, giminėms ir visiems au
kotojam už J. Kropo 
nimą į Lietuvių Fondą, 
rinkta 185 dol.

Aukojo šie asmenys:
A. ir K. Namaksy; po 15 dol, 
L. Tamolionis, M. ir E. Con- 
nell; po 10 dol. E. Manpmai- 
tis, A. ir O. Andriulionis, Vr 
Adomonis, Mr. Mrs. Edward 
Tynen, The Coveney Family, 
J. ir P. Werbicki, Friends at 
General Electric Co. and Gilet- 
te Safety Razor Co.; po 5 dol. 
O. Ivaškienė, M. Valatka, A. 
Mattoška, R. Jasiūnas, B. Gal
iūnas, J. Vasys, P. Martinkus, 
I. ir P. Novozelskis, A. Dap
kus, A. ir M. Hopkinson, A. 
Škudzinskas, A. ir J. Lapšiai, 
E. Janulis ir A. Astravas.

Balfui aukojo J. Tuinila 20 
dol. ir R. Tuinila 5 dol.

Šv. Petro liet, parapijos mo
kyklom: Angelo ir Albina Giz- 
zarelli 10 dol., Paulina Banu- 
lis 10 dol. ir Frank ir Amelia 
Medžius 15 dol. — L F i n f.

tų pelno lietuvių mokslm, švie
timui, kultūrai paremti bei lie
tuvybei ugdyti paskyrė 20,000 
dol. Tai galėjo padaryti iš in
vestavimų gauto didesnio pel
no dėka. Fondo kapitalas artė
ja prie 400,000 dol. Narių šiuo 
metu yra 1650. Metinis LF 
narių suvažiavimas numatytas 
lapkričio 26 Chicagoje. Kiekvie
nam lietuviui verta įsijungti į 
LF narių šeimą, dalyvauti me
tiniame suvažiavime ir ten pa
reikšti savo nuomonę fondo to
limesnio ugdymo bei administ-

veikslais. Būtų gera, kad atsi
rastų dailininkų, kurie paauko
tų po paveikslą.

1968 spalio 15 kongregacija 
švenčia 50 metų sukaktį, kurią 
manoma atžymėti Matulaičio

Rėmėjų centro valdybos 
posėdis buvo rugsėjo .17 sese
rų vienuolyne. Dalyvavo C.V. namųstatybos užbaigimu, 
pirmininkas prel. Pr. Juras, mo
tina M. Aloyza, motina M. Au-

Po posėdžio buvo aplanky
ta namų statyba..

M. Paulė, kapelionas kun. V. Koresp.

IEŠKOMA
Ieškoma Kotryna Balaišytė- 

Klikūnienė, gimusi Lietuvoje, 
Panevėžio apskr. Kleveckinės 
kaime. Amerikon atvyko 1910 
ir apsigyvfeno Brooklyne. Turį 
apie ją žinių, maloniai prašo
mi pranešti Darbininkui, 910 
Willoughby Avė., Brooklyn, 
N.Y. 11221. Telef. GL 2-2923.

Irime pas A. ir J Rygeta, TOy » V.
Monrue, Conn. Vaitkus ir Pr. Paurrakoms.

i M ir e a r y. t-t. Į., • Motina M. Augusta pranešė,LJR.K.T. VMUt ATM* SUSTnn- . '
Hmeaptarti DafiMS'MHi) va- ™
karo reftralai. Programoje — JS1^-0

nianrJ valdybai tenka dabar rūpintis 
.Hartroruo akio choras. Po, , M-.uitfii.wtia;. . 

- vakarienė, tote- .
rija, bufetas ir šokiai. VMws įfehghnM numatomi

Regina Klimavičiūte, patogi- bos seltefcd pferireti
jl tSAKntTafri A POS TlCmOKdlUal gSOlOS LzOUllfe _ 4 ■«_ t A _ fe 4 w i t. -A m .

mo vauovNi — asu DSuniaiTe nvna- TUnuUa, uip pat dussi. *scnoųi (JNeM naveno moaei , 
irLmas Vaitkus. gchool"). Mokytojauja Dana «ywntbjai.

pasilinksminimas, Sekmadienį

Angiijos ir kitų apylinkę atei
tininkai kviečiami gausiai da
lyvauti studijų dienoje.

Koresp.

Marijošiutė-Vaišnienė ir Ginta
rė Ivaškienė. Padeda N. Nai- 
kienė ir G. Merkevičiūtė. Tė
vus mokyklai atstovauja T. Stri
maitienė, liet, bendr. vald. — 
A. Lipčienė. Mokyklą išlaiko 
patys tėvai, apsidėję mokesčiu. 
Daromi žygiai gauti finansinę 
paramą iš amerikiečių.

mų Vidaus įrengimą. Koplyčiai

no suolo įrengimas atsieis iki 
150 dol., o vienos stacijos — 
100 dol. Prašomi lietuviai pa
aukoti bent po vieną suolą ar 
staciją.

Matulaičio namų svečių kam
barį ir koridorius norima pa- 

Albina Lipčienė puošti lietuvių menininkų pa-

VISI BENDROM JĖGOM STATYKIME

KULTŪROS ŽIDINĮ NEW YORKE
• STATYBOS FONDAS ATIDARYTAS
• PATOGUS ŽEMĖS SKLYPAS ATRASTAS
• PASTATO PLANAI RUOŠIAMI

KĄ PASIRY2OME —ĮVYKDYSIME!
DABAR YPAČ REIKALINGA JŪSŲ AUKA

ŽEMES SKLYPUI PIRKTI

TĖVAMS PRANCIŠKONAMS BROOKLYNE (BUILOING FU N D) 
680 BUSHWICK AVĖ, BROOKLYN, N. Y. 11221

Siunčiu auką______statybų fondui Ir praiau |ratytl mane f mūsų
Seimą / mūšų mirusiuosius j:

□ Garbės fundatorius (>1000)
□„Fundatorius ($100)

□ Amžinuosius narius ($900)
□ Rėmėjus (ma*esnė auka)

Pasižadu U viso paaukoti ateityje statybų fondui■ ...

adresas

(Vtooms aukoms atskaitoma mokesčiai (Tax deductlNe)
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Iš “Nuodėmingo angelo” spektaklio New Yorke Darbininko vakare. Iš k. j d. kornpozitorius Gandas— Gedi
minas Margaitis, turtuolis Gauras — Jonas Valiukonis, Chichi — Jurgis Jašinskas Nuotr. V. Maželio

Scena iš "Nuodėmingo angelo”. Dalia — Rita Ausiejūtė ir Gaurienė — Zi
ta Zarankaitė. Nuotr. V. Maželio

IŠ lIETUVO 
VYČIŲ VEIKLOS

Lietuvos vyčių centro valdy
ba posėdžiaus Clevelande spa
lio 21, Hollendan House, East 
6 ir Superior Avė., Seatvay 
Room. Pradžia 7 v.v. Sekma
dieni, spalio 2 2, mišios bus 
10:30 šv. Jurgio parapijos baž
nyčioje. Pusryčiai bus tuoj po 
mišių parapijos salėje.

Kambarius rezervuotis rei
kia pas centro valdybos iždi
ninkę Miss Stella Sankal, 473 
East 148 St., Cleveland, Ohio 
44110.

Valdybos nariai, kurie nega
li dalyvauti, prašom savo su
manymus pasiųsti centro val
dybos pirmininkui: Alexander 
\Vesey, 72 Steamboat Road, 
Great Neck, L.L, N.Y., 11024.

F.V.

Introduction to Modern Li
thuanian. Puikus lietuvių kal
bos vadovas su 40 pamokų, 
gramatikos priedu, skaitymais 
ir žodynėliais. Tekstas ir paaiš
kinimai anglų kalba. Nemo - 
kantiem ar nedaug mokantiem 
lietuviškai — puiki galimybė iš
mokti. Parengė L. Dambriūnas, 
A. Klimas ir W.R. Schmalstieg. 
Išleido lietuviai pranciškonai 
Brooklyne. 479 psl., kietais vir
šeliais. Kaina 7 dol.

Labai naudingas priedas pra
dedantiems mokytis lietuvių 
kalbą: Lithuanian Reader jor 
Selį-Instruction. Parengė W. 
R. Schmalstieg ir A. Klimas. 
Kaina 1 dol. Abi knygas gali
ma užsisakyti:

DARBININKAS
910 Willoughby Avė.
Brooklyn, N. Y. 11221

ELIZABETH, Ns J.
Sukaktis. Rugsėjo 29 Eliza- 

betho Šv.Petro ir Povilo lietu
vių parapijos klebonas prel. 
M. Kemėžis paminėjo savo var
dadieni ir 60 metų amžiaus su
kaktį. Parapijos mokyklos mo
kiniai gerb. prelatą Al. Kemeži 
pavseikino su atitinkamai pa
ruošta menine programa, ku
riai vadovavo parapinės mokyk
los vedėja sesuo Vincentina.

Šv. Petro ir Povilo lietuvių 
parapijos salės remonto darbai 
eina prie pabaigos. Ši salė, kuri 
anksčiau buvo parapijos bažny
čia. padidinama ir atremontuo
jama iš pagrindų. Šie visi dar
bai pareikalaus nemažai išlaidu, 
todėl parapijos klebonas prel. 
AI. Kemėžis prašo parapiečius 
prisidėti stambesnėmis auko
mis. Sale naudojasi ne tik pa
rapinės draugijos, bet ir para
pijos ribose veikiančios bend
ruomenės organizacijos.

Parengimai ALB Elizabeto a- 
pvlinkės valdyba spalių 21 d. 
Elizabethe lietuvių laisvės salė
je rengia kaukių balių. Per
nykštis tuo pat metu rengtas 
kaukių balius turėjo didelį pa
sisekimą, todėl ir šiemet apy

linkėje yra didelis susidomėji
mas. Baliaus meninę progra
mos dalį sutiko pravesti žino
mas humoristas V. Žukauskas.

Muzikos — Dainos — Litera
tūros vakaras

Gruodžio 2 taip pat ALB Eli- 
zabetho apylinkės valdyba ren
gia muzikos dainos literatūros 
vakarą lietuvių laisvės salėje. 
Programoje dalyvaus: pianistė 
J. Rajauskaitė-šušienė, solistai 
O. Zubavičienė ir B. Povilavi- 
čius. rašytojas-poetas St. San
tvaras ir L Veblaitienė.

Mž.D-ė .

Studentų ateitininkų stovykloje paskaitininkas Antanas Saulaitis. S.J., kalbasi su Stasiu Rastoniu ir Vita No
reikaite. Nuotr. Ged. Naujokaičio

Liet, vyčiu kuopa minėjo 50 metų sukaktį
KEARNY, NEW JERSEY

Keamy-Harrisono Lietuvos 
vyčiai spalio 7 vakare Katalikų 
Bendruomenės Centro salėje 
minėjo 50 metų sukaktį. Ban
kete dalyvavo per 300 žmonių.

Kearny-Harrison Lietuvos vy
čių kuopa įsteigta 1917 liepos 
22. Taigi, švęsdama savo pen
kiasdešimts metų gyvavimo su
kaktį, kuopa dar yra gyva, 
darbšti, nė kiek nesusilpnėjusi, 
o kai kuriais atžvilgiais net pa
žangesnė. Jos istorija šakota. 
Savo siekius įvykdė su kaupu. 
Tautai atiduotas reikiamas įna
šas: dirbta dėl Lietuvos laisvės, 
ugdytas kultūrinis bendradar
biavimas, pašalpomis paremtas 
mokslus einantis vyčių jauni
mas. Yra visa eilė bažnyčios 
hierarchijoje ir valdžios įstai
gose aukštų pareigūnų (prelatų, 
kunigų, teisėjų, gydytojų, ir 
kt.), kurie priklausė ir dar te
bepriklauso šiai kuopai.

Ir Bažnyčiai duota nema
ža: aukota naujos bažnyčios sta
tybai, naujiems vargonams įsi
gyti, vienuolynui pastatyti ir 
diecezijos Statybos Fondui ir 
t. t.

Kuopos nuopelnus iškėlė iš
kilmių pagrindiniai kalbėtojai: 
prel. M. Kemežis, Sopulingo
sios Dievo Motinos parapijos 
klebonas kun. J. Šamus, Šv. 
Onos parapijos Jersey City kle
bonas kun. D. Pocus, Kearny 
miesto meras J. Healey, dr. J. 
Stukas ir teisėjas Ch. Paulis. 
Ryškesnius ir įsidėmėtinius da
lykus pabrėžė prel. M. Kemė
žis — išnyko iš žemėlapių Lie-

Padėka
Brockton, Mass.

Tradicinė Nukryžiuotojo Jė
zaus seserų rudens šventė šie
met įvyko Darbo Dieną rug
sėjo 4. Vienuolyno sodyboje 
suvažiavo gausi .minia lietuvių 
iš visos naujos Anglijos ir net 
iš tolimesnių vietų. Kun. Kęs
tutis Balčys iš Amsterdam, N. 
Y., aukojo šventas mišias nau
joje koplyčioje 11 vai. ryte. Po 
mišių visi dalyvai susibūrė prie 
gražiai papuoštų stalų pasivai
šinti lietuvių mėgiamais skanu
mynais.

Puikus saulėtas oras sutrau
kė tiek daug žmonių, kad at
rodė tikrai didžiausias iš visų 
suvažiavimų. Seselių sodybos 
kiemas buvo nudengtas įvai
riais lošimų, žaidimų bei pir
kimo stalais. Vietinis miesto 
orkestras grojo linksmus kū
rinėlius ištisas valandas, sukel
damas visiem linksmą nuotai
ką. Žmonės ypatingai žavėjosi 
nauja erdvia senelių prieglau
da. Pikniko pelnas skiriamas 
atmokėti naujos statybos sko
lą.

Seselės dėkoja dvasiškiam, 
muzikantam, darbininkam ir 
rengėjam bei visiem atsilankiu- 
siem, nes tik jų parama bus 
galima toliau tęsti artimo mei
lės darbus. 

tuva, bet ji neišnyks niekados 
iš lietuvio širdies, ir laisvės 
troškimas savajam kraštui bus 
skiepijamas kartų kartoms. Dr. 
J. Stukas, visa širdimi atsida
vęs vyčiams, versdamas savo 
kalbos puslapius, priminė, kad 
lietuvių židinius turi puošti lie
tuvių dailės kryžiai, knygos, 
plokštelės, turi skambėti lietu
vių kalba. Šie dalykai riša-ir 
stiprina lietuvybę, o tada ir 
pašalinės įtakos netaip lengvai 
skverbsis į mūsų namus.

Minėjimą atidarė kuopos pir
mininkė M. Grinevičiūtė, jam 
vadovavo W. Shergalis, invoka- 
ciją sukalbėjo kun. R. Thomp
son (Tamošiūnas). Amerikos ir 
Lietuvos himnus sugiedojo so
listė A. Mazur, akomponuo- 
jant muz. L. Stukui.

Minėjimas baigtas bendrai su- 
giedant vyčių himną.

Sekmadienį, — spalio 8, Vy
čių jubiliejaus intencija Sopu
lingosios Dievo Motinos bažny
čioje buvo atlaikytos iškilmin
gos pamaldos ir klebono kun. 
J. Šarnaus pasakytas momen
tui pritaikintas pamokslas.

J. Mėl.

Lietuvių Fondo 
nariai

Rugsėjo mėn. Lietuvių Fon
das padidėjo šiais naujais na
riais. Aukojo: 8500.00 L.R. ir 
Elena (Zimavičiūtė) Carteriai ; 
$318.00 a.a. Andriaus Juoza- 
paičio atm. įnašas; po 200.00: 
Juozas ir Dana Mitkai ir a.a. 
Francis A. Petrošiaus atm. įna
šas: $185.00 a.a. Jurgio Kropo 
atmint. įnašas; $150.00 Juozas 
Aluraška; po $100.00: a.a. Al
gimanto R. Vilko atm. įnašas, 
Laima ir Česlovas Kiliuliai, Vin
cas Rinkevičius, inž. Edvardas 
Vismantas (Colombia), Vytas ir 
Marija Petruliai, Vytautas C. 
Yasus, Vytautas S. Vardys, a.a. 
Jono Navicko atm. įnašas, East 
St. Louis, III. Lietuvių Mokyk
la.

Tuo laiku savo įnašus padi
dino: med. dr. Leonardas Ple
chavičius iki $600.00, inž. Vla
das Venckus (Venezuela) iki 
$700.00, a.a. Vysk. Kazimiero 
Paltaroko atm. įnašas iki $150. 
00, Jurgis ir Marija Mikailai 
iki $300.00. Nežinomo Lietu
vos Kario įnašas iki $505.00, 
Pijus ir Elena Mičiuliai iki -— 
$300.00 med. dr. Vytautas ir 
Elena Damijonaičiai iki $650.

Lietuvių Fonde spalio 1 bu
vo $373,858.17 pagrindinio ka
pitalo ir 1650 narių.

LF adresas: 6643 S. Maple- 
wood Avė., Chicago, III. 60629.

Teisingas pabarimas
Šefas bara sekretorę:
— Tai, kad darbo metu ra

šote meilės laiškus, dar galiu 
jums atleisti, tačiau kam duo
date juos man pasirašyti?

ATSAKYMAI TEISINIAIS 
KLAUSIMAIS

— •—

Adv. M. ŠVEIKAUSKIENĖ sutiko šia
me laikraštyje duoti paaiškinimų ir pa
tarimų teisiniais klausimais Darbininko 
skaitytojam. Klausiant reikia pažymėti, 
ar skaito Darbininką. Klausimai siųstini 
jos adresu: Mrs. M. L. Šveikauskas — 
Attorney-at-Law, Co-operative Bank 
Plaza, I864 Centre St., West Roxbury, 
Mass. 02I32.

SKOLOS GRĄŽINIMAS 
Klausimas

Prieš 5 metus pirkome na
mus. Nenorėjome užsitraukti 
paskolos iš banko, nes procen
tai dideli ir reikia beveik dvi
gubai sumokėti už paskolintus 
pinigus. Pasiskolinome 9.0 0 0 
dolerių iš gero draugo, kuriam 
mokėjome procentų — tik 4 
proc.

Viskas ėjo sklandžiai, kol su
sirgo mano žmona. Dėl didelių 
gydymo išlaidų negalėjau sumo
kėti visos metinės sumos, ir 
prasidėjo tarp mūsų visokie ne
susipratimai. Žmonos sveikatai 
kiek pagerėjus, tas mūsų prie- 
telis pradėjo reikalauti jam su
mokėti visą1 sumą likusios sko
los. Pasitarę su žmona, nuta
rėme pasiskolinti iš banko ir 
likviduoti skolą vadinamam 
prieteliui. Susitarėme, kad jis 
priims 3750 — vietoje likusių 
4125 dolerių ir skaitys visą ši
tą nelemtą reikalą užbaigtu.

Taip ir padarėme. Už kiek 
laiko gavome laišką iš to prie- 
teliaus advokato, kad mes esa
me skolingi tam žmogui 375 
dolerius su procentais, kuriuos 
jis reikalauja tučtuojau užmo
kėti; kitaip, girdi, tuoj mus pa
trauks į teismą.

Jei vadinamasis prietelius ne
būtų sutikęs priimti sutartos 
sumos kaip skolos likvidavimą, 
mes nebūtume lindę į skolą 
bankui už aukštesnius procen
tus. 0 dabar sutiko ir neturi 
gėdos dar per advokatą pinigų 
reikalauti.

Prašau mums pasakyti, jei 
mes nesutiktume mokėti, ar ga
li teismas priteisti tuos pinigus, 
nepaisant susitarimo.

D. P., Massachusetts

KNYGOS ANGLŲ KALBA
Introduction to Modern Lithuanian, lietuvių kalbos gramatika, aiškinama 

anglų kalba. Skaitymai, gramatikos aiškinimai ir žodynėliai. Paruošė 
L. Dambriūnas, A. Klimas ir W. Schmalstieg. Kietais viršeliais, 480 
psl. S".00.

Lithuanian Reader for Self-lnstruction, by William R. Schmalstieg and An
tanas Klimas. Priedas prie Introduction to Modern Lithuanian. $1.00. 

Timeless Lithuania by Owen J. C. Norem, B.D., L.L.D. $4.00.
History of the Lithuanian Nation, by C. R. Jurgėla. Plati Lietuvos istorija, 

544 psl. $10.00.
Lithuania and Lithuanians, compiled by J. Balys. Bibliography. $5.00.
The Balts, by Marija Gimbutas. Ancient Peoples and Places. 286 psl. kietais 

viršeliais. $7.50.
Lithuania under the Soviets, by V. S. Vardys. Portrait of a Nation 1940-65, 

300 psl., kietais viršeliais. $7.00.
Vytautas the Great—Grand Duke of Lithuania. by Dr. J. B. Končius. Kie

tais viršeliais $4.00, minkštais $3.00.
Twenty Years’ Struggle for Freedom of Lithuania, by J. Audėnas. $2.50.

šios ir kitos knygos bei muzikos plokštelės gaunama:

DARBININKO ADMINISTRACIJA 
910 Willouqhby Avė., Brooklyn, N. Y, 11221

The War Against God in Lithuania, by Dr. J. Savasis. $1.25.
Guerrilla Warfare on the Amber Coast, by K. V. Tauras. $3.00. ?
Leave Your Tears in Moscovv, by B. Armonas. $4.00.
Tannenberg, by C. R. Jurgėla. The Battle of Tannenberg. $2.00.
The Refugee, by K. C. Girtautas. $3.50
Crosses, by V. Ramonas, romanas. Kietais viršeliais. $4.00.
Selected Lithuanian Short Stories. Lietuvių rašytojų kūriniai. $5.00.
Lithuanian Ouartet. Barono. Katiliškio, Landsbergio ir šeiniaus kūriniai. 

$5.00.
Lithuanian Folk Talės. $4.50.
The Herdsman and the Linden Tree. V. Krėvės apsakymai. $4.00.
House Upon the Sand. by J. Gliaudą. Romanas. $4.00.
The Ordeal of Assad Pasha, by I. šeinius. Satyra. $2.00.
Memoirs of a Lithuanian Bridge. V. Kudirkos kūriniai. $2.00.
The Maker of Gods, by St. Zobarskas. 10 novelių. $3.00.
The Temptation. by V. Krėvė. $3.00.
Bobby VVishingmore. by S. Zobarskas. Vaikams istorija. $2.00.
The Living Testament of Faith and Courage. Sibiro maldaknygės lietuvių- 

anglų kalbomis, didelio formato leidinys. Kietais viršeliais. $3.50.
Popular Lithuanian Recipes. by J. Daužvardis. $2.00.
Lithuanian Self-Taught. by M. Variakojytė. $1.25.
Art Coltection of the Lithuanian Franciscan Fathers. by P. Jurkus. Lietuvių 

menininkų paveikslų albumas. Didelio formato. $6.00.
Lithuania, by V. Augustinas. Albumas iš Lietuvos vaizdų. $6.00.
Dedication of the Chapel of Our Lady of Šiluva. 50c.
Our Lady of Šiluva, by Rev. John C. Jutt. 50c.
Thaddeus Kosciuszko the Champion of Freedom. by A. D. Yuknis. 50c.
Lithuania. short pamphlet about Lithuania. 50c.
English-Lithuanian Dictionary. by V. Baravykas (cn. 30.000 žodžių). $6 00. 
Lithuanian-English. by B. Piesarskas. B Svesevičius ica. 27.000 ž.) $5.00. 
Lithuanian-English. V. Peteraitis. 602 psl Kietais viršeliais. $7 00.
Lithuanian-English & English-Lithuanain kišeninis žodinėlis. $2 00.
Photographs Algimantas Kezys, S.J. meniškas albumas. $4.00 
Awakening Lithuania, by Dr. Jack J. Stukas. $500 
Footbridgcs and Abysses. a novel by A. Baronas. $5 00.
Rejuvenation of Siegfried Immerselbe. a novel by Ig. šeinius $5.00.
Noon at a Country Inn. by A. Vaičiulaitis. $4.00.
Nimblefoot the Ant and Her Adventures. by V. Ta-"ulntis $4.00.
The Deluge, a Love Story of Ancient Times, by M. Vaitkus. $4 OO.
The Mountain Dovcs and other African Folktales. N M Zobarskas. $”.50.

Atsakymas

Mūsų įstatymai šiuo reikalu 
yra tokie: jei skolos suma yra 
“nustatyta” ir neginčijama (li- 
ųuidated and not disputed) ir 
laikas skolai grąžinti “priėjo” 
(due), tada skolintojas (credi- 
tor), gavęs dalį skolos, gali rei
kalauti iš skolininko likusią 
skolos sumą, nors ir žadėjo pri
imti dalį skolos visai skolai ap
mokėti. Pav. jeigu pasiskolinai 
tam tikrą sumą, kuri turi būti 
sumokėta tam tikru laiku, sko
lintojas, priėmęs dalį skolos ir 
žadėjęs tą daliną apmokėjimą 
laikyti visos skolos likvidacija, 
— gali reikalauti iš Tamstos 
sumokėti likusią skolos sumą. 
Faktas, kad jis žadėjo likusios 
sumos nereikalauti, nieko ne
reiškia, nes pagal įstatymus tas 
jo pažadas buvo duotas “vel
tui” (without consideration).

Tačiau, jei terminas skolai 
apmokėti dar nebuvo priėjęs, 
o skolininkas susitaria su sko
lintoju likviduoti visą skolą 
prieš terminą, tada skolinto
jas sutikęs priimti pinigus vi
sai skolai likviduoti, nebegali 
reikalauti likusios sko
los sumos nes skolininkas 
sumokėjęs “prieš laiką”, ne
turėjo teisinės pareigos mokėti, 
terminui dar nepriėjus.

Patarčiau jum pasitarti su 
vietiniu advokatu. Kai jam 
smulkiai papasakosi visą reika
lą, jis pastebės visokias deta
les ir aplinkybes, apie kurias 
nei pagalvoti nepagalvoji. Kar
tais tokia klijentui “nesvarbi” 
atrodanti detalė gali pakeisti 
visą teisinį vaizdą ir, žinoma, 
rezultatą.

Pranešame giminėms ir pažįstamiems, kad * m. spalio 10 diena 
Waterbury, Conn., mirė mūsų mylima mamytė

ADELĖ MAURUTIENĖ

Giliame nuliūdime pasiliko dukterys: Alesė Juozaitienė. Nelė 
Siepanauskicne, Aldona Raugalienė ir sūnus: Juozas. Vytautas. 
Albinas ir Bronius Mauručiai ir jų šeimos.
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^SPORTAS
&ALFASS-OS RINktMAI

šiaurės Amerikos Lietuvių 
Fizinio Auklėjimo ir Sporto 
Sąjungos garbės teismas, vado
vaudamasis ŠALFASS-os statu
tu bei rinkiminiais nuostatais, 
skelbia ŠALFASS-os centro val
dybos ir revizijos komisijos rin
kimus. ■

Kandidatais į centro vaidy
bą ir revizijos komisiją gali bik 
ti kiekvienas ŠALFASS-os na
rys, nenusižengęs sportinės 
drausmės nuostatams, regist
ruotas SALFASS-je kaip spor
to darbuotojas, kūno kultūros 
mokytojas, aktyvus sportinin
kas ar narys rėmėjas k suka
kęs nemažiau 24 pilnų metų 
amžiaus 1^07 sausio 1.
—Į .centro valdybą yra renka
mi 3 asmenys iš tos pačios vie- 

' teves, lodei praktiškai ir kandi
datų sąrašai turi būti sudaresni 
iš asmenų, gyvenančių toje pa
čioje vietovėje. Atstumai tarp 
dviejų toliausia vienas nuo ki
to gyvenančių to pado sąrašo 
kandidatų negali viršyti 60 my
lių. Bendrame vietovės sąraše 
privalo būti nemažiau kaip 7 
asmenys. Priešingu atveju, 
kandidatų sąrašas skaitomas ne
galiojančiu.

Į revizijos komisiją yra ren
kami 3 asmenys. Kadangi pir
miausia balsuojama už sąrašą, 
o paskiau už paskirus to sąrašo 
asmenis, todėl daugiausia balsų 
surinkęs sąrašas apsprendžia 
centro valdybos būstinę, o ant
ras pagal gautųjų balsų daugu
mą sąrašas nusprendžia revizi
jos komisijos būstinę. Todėl at
skiri kandidatai ar kandidatų 
grupės Į revizijos komisiją nėra 
siūlomi.

Kandidatus nominuoti gali: 
1. ŠALFASS-os registruoti klu
bai, 2. neorganizuotos teisėtų 
rinkėjų grupės surinkusios ne
mažiau kaip 10 teisėtų Mkėjų 
parašų savo siūlomam kandida
tui ar kandidatų-grupei parem
ti, 3. patys kandidatai ar kan
didatų grupės asmeniškai su
rinkę nemažiau kaip 10 teisėtų 
rinkėjų parašų savo kandidatū
rai paremti. Kiekvienų atveju, 
nominuojamų kandidatų skai
čius neribojamas. Kiekvienas 
kandidatas tari duoti raštiš
ką sutikimą būti nominuoja
ma.

vai* btfi oHBcta* ruftu. ta 
tidfclMi iėtaiNMi taeoMtau 
imt loptarifio «. vte sąnte 
prašant supti adtėtai: ŠAL- 
FASB .Čortti Teismas, c/o V. 
Kleiza, 10816 Kenneth Avė., 
Oekiavm, BL 60453. Garbės 
teismas, patikrinęs nomįjuoja- 
mų kambdatų tinka mamą, v> 
sus kandidatus, gyvenančius 
vienoje vietovėje, suves į viną 
bendrą sąrašą.

Trinesni balsavimo nuosta
tu ir procedūra bus paskelbti 
netolimoje ateityje. Visais rinka 
miniaūs reikalais kreiptis į 
ŠALFAS-os garbės teismo pir- 
unmnką Vaclovą Kleizą aukš
čiau nurėdyta adresu, telefonas 
(312) 425-1255.

tALFASS-os Garbės 
TetausM

SPORTO SEZONAS
Rūgs. 30 Tiesei sporto ap- 

žyalgĖūmkas rašę: _
“Sūme sesone buvo daugiau 

nusivylimų, negu džiaugsnų... 
spartakiadoje Lietuves lengva- 
atle&d... vėl užėmė savo tra
dicinę dešimtąją vietą.... Tik 
du Tarybų Lietuvos atstovai ta
po prizininkais — vilnietis V. 
Jaras nugalėję disko metime, 
e kaunietė B. Kalėdienė ieties 
metime iškovojo bronzos me
dalį ... Buvę pažibos K. Oren- 
tas su A Aleksiejūnu nesuge
bėjo pasiekti aukštesnės spor
tinės formos... su aktyviuoju 
sporte atsisveikino šuolio į to
lį rekordininkas A. Vaupšas. 
Tik neturėdami pilnavertės pa
mainos __dalyvavo A. Vara-
nauskas su A. Baltušniku ...”

Paskutinėj olimpiadoj Japo
nijoj, nors ir po sovietine vė
liava, dalyvavo penki lengvaat
lečiai iš Lietuvos. Į Meksiką a- 
tpinančiais metais Maskva nu
mato priimti tik diskininką V. 
Jarą. (Elta)

YOUtAB

SCHOOLSJS MWER$

Caa(*M) HK SMM

SOUIH BOSTON SAVINOS BANK

Kur fStehriBui tau0ė milųomis

Tarta* (Asaata) virt $125,06^090.

lM&«r moka t už visų rūšių taupomus pinigus.

teRĖKTGRlUH
84-02 JAM AICA AVĖ.

KopijOtaB nemokamai visose 
miesto dalyse; veikte vtamtacfja. 

TeL Vlrginla 7-4499

T*L EVergreen 7-4335

Graborius - BalMmnotojas 
MODERNI KOPLYČIA 

423 METROPOLITAN AVĖ. 
Brooklyn, N. Y.

iktater Lake Ledge PneMBe, A. Y. 
Am 09 en Aante 17 
dkėat deer hunting, bar-fiųaetr aėorB

Daily retos 015. VVeekly retos $75.
2 ta a room. Tel. (914) 292-4269 —
Prop. James W. Cozzette

camkes- Arr - cAitartEa 
Ritariįy taftanž t iii tataOba

Ž«-S77-«75i 
Braid Bara Ccuntry Chib 

Ftatam Park

9T*gg 2-9043

Maffbew P. Badas
FUNERAL HOME

SERVICE

GARA-VAN LINES
Local and Long Distance Mover 

Troeking
Fast Service Low cost

Call 449-5892
Ask for Mr. Oliva

PAMID HAVEN R£3T HOME
Aged and Retired Men and Women 
homelike and country atmosphere 
A home away from home Florence 
Csik prop. NJ. State approved — 
English Town Road, Jamesburg NJ.

Call 201 - 521-1194

GENERAL TRUCKING 
AND MOVING

Local Lic and Bonded
Mr. Fraizer 2084 Madison Avė. NYC 

CaU Mon thru Sat 8:30 to 6 
993-9771 or 283-1482 anytime

MEN WANTED
Full ttae, plūs overtime 

Janitors - Waxers 
neededinTuxedo Area 

Mušt have transportation 
Starting pay $2.00 per hour 

(914) 534-7930

SIUNTINIŲJSTAIGA 
siunčia dovanų siuntinius į Lietuvą ir SSSR. Krautuvėje 
didelis pasirinkimas geros rūšies prekių žemomis kaino-

iriai gauti paštu. Užsakomi rusiški automobiliai ir kitos 
ptekės, daniški maisto siuntimai, itališki akordeonai ir 
nylon’o lietpalčiai. Parūpinami dolerio krautuvių kuponai.
370 UNION AVENUE « Telef. EV4-4952 • Brooklyn N.Y. 11211

A J. baLton-baltrunas

' A Notary Public
680 Grand SL, BrookryrTlt, N.Y.

RABIJO PROGRAMOS
BOSTON, MASS.
__ Vedėjas 

PETRAS VIŠČINIS, 
173 Artlrar St

Brockton, Mass. ®482 
TeL 586-7209

WHIL - 1430 kiL Medford, Mas*, 
Sekmadieniai* nuo 11 Iki 12 yid.

BOSTON. MAŠS 
Vedėjas 

STKP. MENKUS 
WLYN —1360 kHOcyde* 

ir FM 107.7 banga 
Sekmadieniai* nuo 1-1/30

BOSTON, WORCESTER 
BROCKTON, 
Vedėjas P. VIŠČINIS 

173 Arthtir St, Brockten 18, Mas* 
TeL JU 6-7209 

FM bangomis 195,7 MC
neg. H WK0X, FnsBtaRhaaB, Mm* 

Sekmadieniais S - 9 vaL ryte

Pardavėjas aiškina pirkėjai:
— ši mašina atliks pusę jū

sų darbo.
— Gerai. Tad aš pirksiu dvi

★

Nemėgsta plauty
Cirke moteris įkiša galvą į 

liūto nasns. Dviese kalbasi*
— Nenorėčiau būti jos vie

toj...
— O aš liūto vietoj.
— Kodėl?
— Nepakenčiu burnoj plau

kų..
★ 

Nevertas reikalas
Lenkijoje sena moteris sako 

elgetai:
— Daviau jutas du zlotus. 

Galėtumėte nors ačiū pasaky
ti ....

— Aš esu kurčias ir neby
lys! Už tuos kvantas du zlotas 
nori, gerinamoji, stebuklo?

TOP $ CASH
Mail yeur silver certificates to 

Flatbush Associates.
Over 20% retum on your money. 

Your biHs—any condition 
Send regis, mail or call HI 4-5222 

after 5

-4 l-latbush. .Associates 
2404 E. 66th Street 

Brooklyn, 11234

FREEDOM EXPRESS INC 
White Diesel Tractors 

16’ - iy
For Contract or Hire 

110 Emerson Place Brooklyn 
857-7200 - 1

Visit EXPO 67 Board at the Frari- 
ciscan Fathers Chateauguay Heights 
P. Q., Canada — $6 per person, $8 
double occy. Breakfast available, 
family rooms. 30 nūn. to the Expo 
grounds by your car or bus line. 
Phone (Area 514) 692-6711

INSIDE - OUTSIDE 
BOAT STORAGE

Reserve your space now to avoid 
diMtppetntment. Call (516) HA 1-3300 

THOMAS KNUTSON 
SHIRBUILDING CORP 
Halesite, UI., New York

Tool &Die Makers
Excellent Opportunity 

A First Class highly experienced 
man can make a very healthy a- 
mount an hour. ALSO the rate for 
a Class B man is extremely good. 
Fully paid: Hospitalization, Medical 
& Life Insurance. A profit sharing 
plan that had adistribution to some 
of our men lašt year that amounted 
to almost one-fifth of their pay. — 
Phone us N0W in perfect confid- 
ence and we will arrange a con- 
venient time for’you to discuss tiiis 
with us.

Mr. H. ANDĘL <212) MA 4-6878

ARW0OD CORP.
35 York SL“ Brooklyn N.Y.

An Egual Opportunity Emplpyer 
------------------------į----------------------------

JIGBORERS
First Class. To

$3.75 hr
Many Co. paid benefits Bliie Cross, 
Shield, Life ins. etc. air conditioned 
plant overtime Available. Paid va
cations. Wagę;;rtviews every three 
months. Convertiently located near 
buses and subways. Call P. Mona- 
celli (212) YE 2-1800

SUPERIOR 
MANUFACTURING 
& INSTRUMENT 

CORP.
36-07 20th Avenue Long Island City

An Egual Opportunity Employer

EVergreen 8-9770

Joseph Garszva
GRABORIUS 
BALSAMUOTOJAS 

231 2BEDFORD AVĖ.
Brooklyn, N. V.

H. W. FEMALE

GUNS—just received rare and an- 
tique colleetions S4W Ladysmith, 
Rus’n etc. Colts, Pockt, Navies, etc. 
Remingtons, Long Rifles, Sharps, 
Springfields. Things A Stuff, Open 
7 days a week. Monm’th Rd. and St. 
Hvray 36, W. Long Branch, N. J. 
(201) 222-7433

AUTO TRUCK MECHANIC 
Experienced

PLAKT MAJNTENANCE 
MECHANIC 
Experienced

Good pay, exceilent pension, health 
welfare benefits. Opportunity for 
overtime, permanent, paid vacations 

Apply weekdays Mr. Abraham

DELLWOOD DAIRY CO. INC. 
170 Saw MSI River Road

Yonkers, N.Y. Cafl 014 - YO 5-4200

SEWING M ACH INE OPERATORS 
to do plato sewing on Singer ma
ntines, some experienee reqeired — 

DURAUTE CO.
2 Barbour Avė., Passaic N J. 

201-7t3-«n0

MALĖ - FEMALĖ

S & G MEAT MARKET
ANTANAS VAITKUS, vedėjas

84-09 Jamaka AveM Weoffiiaven, N.Y. 11421; VI 9-5077
840 Grand Street, Brooklyn, N. Y. 11211; STagg 2-4329

Papigintomis kainomis priimame užsakymus 
» VESTUVĖMS ir POBŪVIAMS.

Pristatome į namu* lietuviškus skilandžius ir sūrius
We take all orders special price for Weddings and Parties.

Home-made Bologna

VILNONĖS MEDŽIAGOS JŪSŲ ARTIMIESIEMS
IMPORTUOTOS IR VIETINES

Vilnonės nfedžtyds kostiumams, paltams fr šaknelėms. Taip

kainomis. Specialus pa-

SUPERIOR PIECE GOODS CORP.
T«LAL M3I9 »200 Orchard Si. New York, N.Y. I0002

“AIDAS” Radio-T.V. Lab.
94-17 Jamaiva Avė., Woodhaven, N.Y. II42I — Tel. HI I-7747

Spalvuotos ir paprastos TV, radio stereo ir paprasti apa
ratai, vėsintuvai (air conditioner), magnetofonai (tape- 
recorder) — taisymas ir pardavimas.

SPAUDOS KIOSKAS
J. BUBLAITIS J. PAŠUKONIS

AUOZO MISIŪNO

RAYS UęuOR STORE

NCHMOND HKL N. Y.

Theodore Yohnki,
Ine.

Laidotuyių direktorius 
Moderniška koplyčia su 

Air Condition
123 E. 7th St, New York 9, N.Y. 

GRamercy 5-1437

Market 2-5172

BUYUS
FUNEiRAL HOME

Mario Teixeira, Jr. 
Laidotuvių direktorius 
426 Lafayette Street
Nevvark, N J. 07105 

Paruošiamos garbingos laido
tuvės. Modernios koplyčios —

VAITKUS 
FUNERAL HOME 

197 Webster Avenue

Laidotuvių Direktorius

NOTARY PUBLIC

dendška koplyčia šermenims

kataonds. Kartos tos pačios ir į

KARLONAS
FUNERAL HOME

NIIM BEEFFAIN, CONN.

. UETUVTŠKV MELKSHJŲ 
RADIO VALANDA

girdima kiekv. Seštadien) 3-4 p.p. 
iš Detroito stoties WJL3-AM -1400 
kilo. Pranešėjai: Patrida Bandža ir 
Algis Zaparackas; vedėjas—Ralph 
Valatka, 15756 Lesure, Dėtroit, Mkh. 
48227; tel. 273-2224.

HARTFORD, CONN.
Ved. ALG. DRAGONAVICEUS 

WBM1 - FU* 95u7
273 VJctoriaRcL, Hartford 14, Cotn*. 

TeL: 240 - 4802
S*km«d)en| — ąe* UIM1 pgu 

PrTTSBUrtCH, PA. 
WZUM, 1990 tnn«a 

vedėja* VYT. A. YUCIUS 
52 Shady St. W. P^u, Pensą. 15228 

TH. 083-2754 
fcfcmadlmlle 12ų» IM 12:30 v. pp,

PHILADELPM1A, PA. 
WTEL, 000 kifoeyde* 

BENDRUOMENtS BALSAS 
1203 Green SL, PMla, Pa. 19123 

PO 5-0932
MUrtienM* neo 1:30 Iki 2:30 pjt

OFENATORS oO single needfe exp 
on dresses aeetion work zipper set- 
ter exp a& aroimd LANDY MĖG. 
CO. 7207 Broadway North Bergen

CaM 201 -860-9009

CLERK-TYPIST good satary pins 
lib. benefits induding tuition aid. 
Accurate typing fead for this diverse 
spot. 35 hrs. Wall St. area 

BHKMAN-DOWNTOWN 
HOSPITAL

170 WUHam SU Near York City

G I R L 9 
LAUNDRY W0RKERS

Kxpd. or wiU trata. AU departmenta 
HOME STYLE LAUNDRY 

105 Walnnt Mbfttclair 
or call Mr. Herring — 744-4200

OPERATORS FINISHERS 
Malė or Female — on lufies eoats 
Cafl er apįiy ta petsdn CO1.LETTA 
FASHtDNO 86 Wiltair Avė Hobo- 
ken, NJ (201) 656-6391 — John 
Scianode Pore ’

BILLER - TYPIŠT 
Fdr Shipping Dept.

Expd nianuM typewrtter 9:00-5:30
Days. Staary open. Near subways.

(212) 475-3553

H. W. MALĖ
Lab. Assistant young matare man. 
prtferetRy martted. wtth kmmledge 
of chemistry, to trata for a career 
in prlntlng irtk laboratory. Hours 
8:38-5. Modem plant, f ringe bene
fits, transportation required. Colo- 
nial Proces* Supply C6. Ine. 180 E 
Union Avė. East Rutherford, N. J. 
TeL (201) 983-6180

AUTO BODY MAN
Mušt be experienced. Permanent 
posttion, with aU usual benefits, pen
sion plan available. Apply in person 
to Mr. Tertfaė GARY - ALLEN 
CHEVROLET 50 Knįfle SL Engfe-

CANVAS8ER& L 
ežperitoced, nnrit have car; good 
opportunity, Spatttšh 'speaking pref. 
Apply PersormelOfDee, 10-5PM: 

1584 ST. NICHOLAS AVĖ. 
(tfet 1804Ė fi SL) N. Y. C.

—----------------- j ................. ■

WELDĖR TRAINEES metai fabri- 
cation plant ift Union has several 
opetfngs araitatab in vrekfing depL 
High MtMA osejiade aehool educa- 
ttam reąuired. 3feady emptoyment, 
gttbd wageš, IHfltral benefits. Call 
281 - 352-4125 Mr appotatment. 
•■«■!■■■ * ■. r ■ . <

GSARO* tįMC'MltY)
FuH and part-tMN, permanent posi- 
tions, ctance for advancement, aU 
shifts available — Explorer I n vesti- 
gatfoff Aggy. 215 14th Street Jersey 
City 201 -856-1198 or 60 8th Ate. 
New York City 212 - 924-5870

ADVOKATAS 
41-48 74tb Street 

Jackson Heights, N. Y. 

T«L NEwton 9-6620

LAIKRODININKAS 
-JUVELYRAS 

Auksus - sl^brąs - derttantaf

9408 Jamalca Avė. 
Woodhaven 21, N. Y 

VI 7-2973

Long Island
Statome įvairaus dydžio 
naujus namus, kuriuos
galima tuoj įsigyti. Pri
imam užsakymus pasta
tyti pagal pirkėjo pagei-

pirkėjo Žemės. Statybą 
atliekam sąžiningai pagal 
ousttarimą ož labai pri
einamą kainą. Visais rei-
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’ Kerpi Neo-LHhuania metinė 
šventė-balius įvyks spalio 28,. 
šeštadienį, 8:30 v.v. Travelers 
Hotel— Terrace Ballroom, 94- 
00 Ditmars Blvd. (prie La 
Guardia aerodromo). Vaišės ir 
šokiai grojant Michael Tardel- 
la orkestrui. Vietas užsisakyti 
iki spalio 17 New Yorke pas 
Vfolę Tamošiūnienę (212) 263- 
8380, New Jersey pas Aldoną 
čekienę (201) 549-8196.

Laisvė* žiburio radijo finan
sinė komisija nusprendė reng
ti Naujų Metų sutikimą Apreiš
kimo parapijos salėse, Brookly- 
ne. šis sprendimas padarytas 
tuo motyvu, kad lietuvių visuo
menė neturėtų nusigręžti nuo 
lietuviškų parapijų, kurios iki 
šiai dienai yra pagrindiniai lie
tuvybės židiniai. Apreiškimo 
parapija yra viena iš jų. Ji yra 
priglaudusi Maironio šeštadie
ninę mokyklą, jaunikio, o taip 
pat ir vyresniųjų organizacijos 
naudojasi Apreiškimo parapi
jos patalpomis. Tad šiais me
tais nuspręsta ir Naujų Metų 
sutikimą rengti šios parapijos 
salėse.

Dail. K. Žoromskio kūrinių 
paroda Philadelphijoje atidary
ta spalio 14 ir tęsis iki spalio 
22. Paroda vyksta lietuvių ban
ko namuose, kur visada būna 
parodos. Rengia ir globoja — 
lietuvių Bendruomenės apy - 
linkė.

Lietuviška muzika transliuo
jama per Seton Hali universi
teto radijo stotį — WSOU-FM 
(89.5 meg.). Muzika girdima pir
madieniais nuo 8:05 iki 8:30 
v.v. Programa veikė per vasa
rą, dabar vėl nuo spalio 16~ tę
siama. Transliuojamos lietuvių 
liaudies dainos, kompozitorių 
kūriniai. Vadovauja dr. Jokū-
bas J. Stukas.

Or. Broniu* Jasetekis

SVEČIAS CHEMIKAS

DARBO SEZONO
Jau kelinti metai po 

atostogų pirmasis Moterų 
bų Federacijos New. Yorko klu
bo susirinkimas įvyksta V. 
kaitienės, dabartinės 
Klubų Federacijos pirmininkės 
bute.

S. m. susirinkimas — kultū
rinė popietė įvyko rugsėjo 30., 
V. Leskaitienė kultūrinės po
pietės programoje labai gražiai 
apibūdino operos “Gražina” at
siradimą, paskaitė jos libreto, 
o kai kurias vietas skaitė pia
ninui palydint. Keletas arijų ir 
padainuota. V. Leskaitienei a- 
komponavo A. Kepalaitė. Tai 
buvo tikrai šiltas ir kultūringas 
pasiviešėjimas. Programa visų 
gausiai susirinkusių narių bu
vo maloniai priimta ir V. Les
kaitienei išreikštas dėkingumas 
už taip šaunią staigmeną.

Po kultūrinės popietės vyko 
darbo posėdis.

Susirinkime ir kultūrinėje 
popietėje dalyvavo ir New Yor
ko klubo pirm. dr. Kregždie- 
nės buvo pristatytos: garbės 
pirmininkė R. Budrienė, Si
mutienė ir pabaltiečių pirminin
kė G. Žilionienė.
‘ Po posėdžio pasivaišinta ka
vute ir užkandžiais, paruoštais 
klubo narių.

Darbo pradžia įspūdinga ir 
patraukli. Gero vėjo ateityje. 
New Yorko klubas spalio 29 
viešumon išeina su poeto My
kolaičio-Putino minėjimu, ku
riame reikia laukti staigmenų.

V.R.

Kęstutis Nemickas, dr. Bro
niaus ir Valerijos Nemickų sū
nus, išlaikęs paskutiniuosius 
egzaminus, šiomis dienomis ga
vo architekto diplomą. K. Ne- 
mickas, baigęs Brooklyno aukš
tesniąją technikos mokyklą, į- 
stojo į New Yorko miesto uni
versitetą, kuriame studijavo in
žineriją ir architektūrą. Prieš 
dvejis metus išlaikęs civilinio 

• inžinieriaus egzaminus Valsty
bės egzaminų komisijoje, dir
ba New Yorko miesto statybos 
skyriuje. Šalia studijų Kęstutis 
buvo aktyvus lietuvių tautinių 

grupėse ir skautuose nuo 
pradžios mokyklos laikų. 

Studijuodamas reiškėsi lietuvių 
studentų veikloje. Dabar, tęsda
mas studijas ir išlaikydamas 
šeimą, irgi randa laiko lietu
viškam visuomeniniam darbui.

Brooklyno arkivyskupo B. J. McEntegart jubiliejinėse mišiose lietuvių delegacijos atstovas Vincas Kapočiū- 
nas iš Maspetho, N.Y., Atsimainymo parpi jos, skaito tikinčiųjų maldų. Nuotr. C. Binkins

Angelų Karalienes parapijos 
Amžinojo Rožančiaus draugijos 
metinės mišios bus spalio 22 d. 
8 v.r. Tuoj po mišių susirinki
mas parapijos salėje.

Už a.a. dr. Vinęą Terciįoną 
mišios bus spalio 22 d., 11 vai. 
Maspetho lietuvių bažnyčioje. '

Darbininko skaitytojai, arti
nantis žiemai, išvyko į saulėtą 
Floridą praleisti rudens ir žie
mos šalčių laikotarpį. Išvyko 
Blue Water Manors savininkai 
D. ir A. Slįvynai, kurie šią va
sarą turėję ypač daug atosto
gautojų. Vykdami į Expo 67, 
daugelis keliauninkų mielai su
stodavo ir Slivynų vasarvietėj. 
Iš New Yorko į St. Petersbur- 
gą išvyko Veronika Yomantie- 
nė. Ji ten kiekvienais metais 
suranda naujų Darbininko skai
tytojų. Draugai ir pažįstami iš- 
vykusiem linki džiugių atosto
gų Floridoj.

PADĖKA
Praėjus mėtiniam Darbinin

ko vakarui, ypatingai dėkojam 
Bostono Dramos Sambūriui, ku
ris savo vaidinimais New Yor
ko lietuviam suteikia malonu
mą jau daugelį metų. Už įvai
rią pagalbą vakarą ruošiant dė
kojame Marytei šalinskienei, 
V. Dėdinienei, Simonaičių šei
mai, J. ir Ph. Višniauskams, 
V. Kopui, lietuviškom radijo 
programom, lietuvių parapijų 
klebonam, visiem spaudos rė
mėjam bei bičiuliam, atsilan- 
kiusiem į vakarą ir bet kokiu 
būdu prisidėjusiem prie vaka
ro pasisekimo. — Darbininko 
administracija.

LMKF veikloje
Lietuvių Moterų Klubų Fe- 

deraci a po vasaros atostogų 
pradėjo darbą. Spalio 2 Fede
racijos valdyba susiėjo rudens 
posėdžiui. Nutarta Federacijos

laisvės bylai kel- 
metu ji lankėsi 
GFWC būstinėje, .

valdybą šiemet sudaro: pirm.

V akselis ir dr. A. Skėrys, se-

....LB Bostono apygardos apy
linkių atstovų suvažiavimas į- ' 
vyks lapkričio 5 d. 3 vai. po
piet So. Bostono Lietuvių Pilies 
čių draugijos mažojoj salėj, 
368 W. Broadway, So. Boston, 
Mass. Programoje naujos apy
gardos valdybos ir kontrolės 
komisijos rinkimai ir kiti dar
botvarkėje numatyti reikalaį.

A a. dr. Juozo Leimono 
prisiminimui, paminėdami 4 m. 
mirties sukaktį, Lietuvių Fon
dui sudėjo 50 dol.: P. Martin- 
kus, J. Liutkoniš, J. Valickas, 
St. Santvaras, J. Jurėnas, I. Mi
lius, K. Merkys ir C. Mališaus
kas. Iniciatyvos ėmėsi savano
riai kūrėjai.

Morta šaparnis, ankstesnės 
kartos ateivė, į Lietuvių Fondą 
įnešė jau trečią šimtinę. Pir
miausia ji pati įsirašė Lietuvių 
Fondo nare, vėliau įrašė sūnų 
Praną, o šiomis dienomis ir 
sūnų Antaną. Ji jokių turtų iš 
niekur nepaveldėjo, o savo ir 
a.a. vyro sunkiu fiziniu darbu 
užsidirbo ir dalį tų sunkiai už
dirbtą pinigų skiria lietuviš
kiem reikalam.

Juozas ir Anelė Januškevi- 
čiai, Amerikoje gimę .ir užau
gę, Lietuvių Fondui įnešė jau 
400 dolerių. Jie remia ir kitus 
lietuviškus reikalus.
. Jonas ir Bronė Kuodžiai ir 
Stasys Liepas taip pat įstojo į 
Lietuviu Fondą nariais, įmokė
dami po šimtinę. Jonas Kuo
dis yra inžinierijos daktaras, o 
Stasys Liepas buvęs Vilniaus o- 
peros solistas.

Lietuvos nepriklausomybės 
atstatymo 50-čiui paminėti Bos
tone ruošiamasi visu uolumu. 
Spalio 11 Lietuvių B-nės Bos
tono apylinkės pirm. A. Mat- 
joška sušaukė platesnį pasitari
mą aptarti kaip geriau galėtu
me paminėti tą sukaktį. Jis 
siūlė tris didesnius parengimus. 
Pirmasis būtų politinis Vasario 
16 proga su kalbėtojais iš Wa- 
shingtono, D.C., ir didesniu 
koncertu. Tą minėjimą rengia 
Altas. Minėjimas bus daug di
desnis ir iškilmingesnis. Ant
rasis būtų birželio mėnesį reli
ginis su pamaldomis Bostono 
katedroje r ar kitoje didelėje 
bažnyčioje. Trečias — rugsė
jo mėn. Tada būtų pastatytas . 
lietuvio kompozitoriaus dides
nis kūrinys, šiam pastatymui 
reikalingas galingas choras. Ka
dangi pasitarime dalyvavo diri- 
gentai-kompozitoriai Julius Gai
delis ir Jeronimas Kačinskas, 
čia ir nukrypo į juos visų a- 
kys. Bendruomenės apyl. pir
mininkas, abu dirigentai, o 
taip pat visi susirinkime daly
vavę prašo abiejų chorų esa
mus ir buvusius narius atvykti 
į susirinkimą, kuris įvyks spa
lio 27, penktadienį, 8 v.v. Tie, 
kurie turi gerus balsus, nors ir 
nepriklauso choram, prašomi ir
gi ateiti į susirinkimą. Tai yra 
visų lietuvių garbės reikalas.

Kultūrinis subatvakaris bus 
spalio 21 Lietuvių Tautinės S- 
gos patalpose. Subatvakario 
prelegentas dr. Jonas Vengris, 
Massachusetts universiteto pro
fesorius. Paskaitos tema: Mo
demus žemės ūkis ir jo pro
blemos. Paskaita bus pailius
truota skaidrėmis.
.... Bostono lietuvių dramos

Balfas spalio 1 rengė savo 
metinę vakarienę, kuria tikėjo
si papildyti keliais doleriais tą 
dosnų ir labai reikalingą šal
pos iždą, kuris su pagelba pa
siekia mūsų seses ir brolius net 
šaltajam Sibire. Deja... Kiek
vienais metais tos vakarienės 
dalyvių skaičius mažėja, o šiais 
metais buvo mažiausias. Kas 
besuskaitys vardus, kurių ne
buvo šioje šalpos vakarienėje. 
Ar mums prasigyvenus ir ki
tur vargas užsibaigė? Ne. To 
vargo yra daug, tik mūsų šir
dys atšalo. Balfo Bostono sky
rius paskelbė piniginį vajų, 
parduodamas net gražius lietu
viškus ženkliukus. Kas paauko
ja $2.50 ar daugiau, gauna tą 
ženkliuką. Jeigu neatsilankėm 
salėn, kur buvom laukiami ir 
maistas mums buvo paruoštas, 
tai nors šiame piniginiame va
jui atšildykime savo širdis ir 
savo pinigine auka prisidėkime 
prie Balfo šalpos darbų.

Inž. Kęstutis ir Olga Jauniš- 
kiai iš Chicagos persikėlė gy
venti į Bostono apylinkę ir 
apsigyveno Norwoode. Jauniš- 
kiai yra stropūs skautiškojo jau
nimo puoselėtojai ir mylėtojai. 
Mokyklinio amžiaus dukrelės 
Rasa ir Ramunė pirmą kartą 
po persikėlimo rugsėjo 31 jau 
dalyvavo Bostono lituanistikos 
mokyklos pamokose.

Lituanistinės mokyklos tėvų 
komitetas, bendrame tėvų susi
rinkime išrinktas 1967-68 moks
lo metam, pareigom taip pasi
skirstė: pirm. Julius špakevi- 
čius, vicepirm. R. Karosas, se- 
kret, Felicija Izbickienė, ižd. 
Aleksas Auštras, narė ūkio rei
kalam Aleksandra čėreškienė.

šv. Petro parapijos salėje 
prie E. 7-tos gatvės pirmadie
nių vakarais nuo 8 iki 10 vai. 
vyksta vadinami Blitz paren
gimai. Į šiuos parengimus atsi
lanko daug parapiečių ir para
pijai nepriklausančių kaimynų. 
Aiškesniam pranešimui buvo 
skolinamas! garsiakalbiai, šių 
parengimų rengėjai prieš ke
lias savaites įsigijo nuosavus 
naujus garsiakalbius, kurie va
karo pravedimą palengvina ir 
dalyvaujantiem suteikia aiškų 
patarnavimą.

Tikybos pamokos vyksta tre
čiadienių vakarais 7 vai. šv. 
Petro parapinėje mokykloje 
prie parapijos bažnyčios. Jos 
skiriamos aukštesnes mokyklas 
lankančiam jaunimui. Po pamo
kų tuojau įvyksta CYO draugi
jos susirinkimas.

Šv. Petro parapijos CYO or
ganizacija spalio 12 išvyksta vi
sos dienos ekskursijai į New 
Hampshire kalnus. Išvyks spe
cialiu autobusu.

Prasidėjus naujiem mokslo 
metam kun. J.’ Svirskas kreipė
si į parapiečius ragindamas, 
kad tėvai leistų savo vaikus 
mokytis muzikos ir įstotų Į pa
rapijos CYO organizacijos ve
damą orkestrą, šis orkestras 
seniau laimėjęs arkivyskupijo
je pirmąją vietą. Jis ją galėtų 
laimėti ir dabar, jeigu daugiau sambūris, režisorė Aleksandra 
vaikų prie jo prisirašytų. C :’

šv. Petro parapinės mokyk- ^anas Gustaitis, spalio 8 
los Mokytojų ir vaikų tėvų or
ganizacija spalio 21 d. 11 vi ry
to parapijos salėje prie E. 7-

gas Lietuvos 
ti. Atostogų 
Washington, 
kur pasimatė su pirm. E. D. 
Pierce ir jai Įteikė dr. A. C. 

dvidešimties metų sukaktį švęs- Kuršiaus medicinos disertaciją, 
ti 1968 m., kadangi norima mo
terų laisvės kovą įprasminti 
nepriklausomybės metais. Ta 
proga, Federacija nori išleisti 
anglų kalba leidinį apie lietu
vių moterų veiklą nepriklauso
mybės laikais ir išeivijoje. LM
KF pirmininkės V. Jonuškaitės- 
Leskaitienės sumanymu, dar 
šiais metais, gruodžio mėn., bus 
paminėta šešiasdešimties metų 
sukaktis nuo pirmojo lietuvių 
moterų suvažiavimo 19Q7 m. 
čia Amerikoje turime būrelį 
1907 metų suvažiavimo daly
vių. Jos bus atitinkamai pa
gerbtos. Bus įdomu pasiklausy
ti paskaitos ir prisiminimų iš tų 
laikų moterų veiklos. 

Organizacijų veikla sėkmin
ga, kai joms vadovauja suma
nus asmuo. LMKF nuo pat 
1947 metų turėjo energingas 
pirmininkes. Viso jų buvo ke
turios: dr. M. Žilinskienė, ju
ristė B. Novickienė, L. Bieliu- 
kienė ir šiuo mėtų V. Jonuškai- 
tė-Leskaitienė. Kiekviena jų 
sugebėjo palaikyti laisvės ko
vos dvasią, kiekviena savo lai
ku yra atidavusi reikšmingą 
veiklos įnašą Lietuvos laisvini
mo darbe. Dideliu atsidavimu 
Federacijai šiuo metu vadovau
ja V. Jonuškaitė Leskaitienė. 
Ji puikiai pasirodė pasaulio mo
terų suvažiavime San Francis- 
co, kur panaudojo visas pro-

Amerikietėms buvo ' maloni 
staigmena patirti, kad 17 a. 
New Yorke lietuvis buvo gydy
toju ir mokytoju. Dar tokią 
knygą V. Jonuškaitė-Leskaitie- 
nė dovanojo GFWC bibliotekai. 
E. D. Pierce atsiuntė malonų 
padėkos laišką.

Pirm. V. Jonuškaitės-Leskai- 
tienės sumanymu LMKF var
du buvo įteikta Liet. Fondui 
$283.00 
pirm. L. 
mui.

Pirm.
tienė negaili laiko bei energi
jos ir kultūriniams pasireiški
mams. New Yorko moterų klu
bo rudens susirinkime ji kartu 
su A. Kepalaite pailiustravo 
Gražinos operą. A. Kepalaitei 
skambinant arijas pianinu, V. 
Jonuškaitė-Leskaitienė įspūdin
gai skaitė operos arijų ištrau
kas. Sis melodeklamacinis va
karas paliko dalyvėms nepa
mirštamą įspūdį. Daugelis sa
kėsi pasijuto lyg būtų matę 
pačią operą.

LMK Federacija lieka ištiki
ma savo tikslui — kovoti dėl 
Lietuvos laisvės. Remdama Vli- 
ko darbus, ji panaudos visas 
propagandos priemones laisvės 
bylai kelti, taip pat visur rems 
savus kultūrinius pasireiški-

buvusios Federacijos
Bieliukienės atmini-

V. Jonuškaitė-Leskai-

mus.
I. Banaitienė

Į redakciją užsuko dr. Bro- kret J Gaidys ir i&L p.’Aver- 
nius Jaselskis, atvykęs iš Chi
cagos į New Yorką skaityti pa
skaitų. Jis yra analitinės che- JU atstovų susirinkime. Dalyva- 
mijos profesorius Loyolos uni- v0 21 narys: 16 delegavo ketu- 
versitete Chicagoje. Spalio 11 rios pagrindinės srovės ir pen

ki buvo išrinkti iš organizaci
jų atstovų tarpo. Susirinkime 
plačiai aptarti sukaktuvinių me
tų darbų programos metmenys.

Igne* Kazlauskas rugsėjo 25, __  . nimnKif garces ptrmtmn-

skaitė paskaitą Fordhamo uni
versitete, spalio 13 — NYU 
Graduate Center. Paskaitos te
ma buvo apie jo tyrinėjimus 
kilniųjų dujų srityje su rinono 
junginiais.

Jis yra gimęs Žemaitijoje, 
tarp Tverų ir Laukuvos, gim
naziją baigęs Telšiuose. Lietu
voje, Vytauto Didžiojo univer
sitete dar pradėjęs studijuoti.

ka. Nauja A. L. Taryba buvo 
sudaryta rugsėjo 29 organizaci*

pirko kooperatyviniame Ken- ka#r Darbininko redakcijoje 
wood Gardens apartamente bu
tą. Naujas adresas: 160 Middle 
Neck Road, Great Neck, N.Y. 
11021

Chicago* Lietuvių opera 
1968 birželio 2 atvyks į New 
Yorką. Pakvietė “Laisvės žibu- 

Studijas tęsė, atvykęs į.Ameri- rio” radijas. Pilnas operos ko
ką. Union kolegijoje Schenec - Hou*e for sale. Woodhaven lektyvas drauge su visais solis- 
tady, N.Y., giivo BS laipsnį —6 rooms, open porch. Semi- tais, palydint simfoniniam or- 
1952, Iowa valstybiniame uni- detached. Good condition. 3 kestrui, koncertinėje formoje

bedrooms. Modem kitchen and išpildys operą “Gražina”. “Lais-versitete Ames 1954 — MS ir _ __r__ _________________ _ _____
1955 ten pat daktaro laipsnį, bath. W/W carpet, new 220 vės žiburio” vadovybė prašo 
Jau visą dešimtmetį kaip profe- electric, plenty closets. Near organizacijų vadovus, kad jie 
soriauja, dėstydamas Loyolos 
Universitete Chicagoje. Yra Call AX 6-7739.

, parašęs visą eilę mokslinių dar
bų, dalyvavęs bendriniuose 
moksliniuose leidiniuose,

transit and Stores. $18,50 0. birželio 2 neplanuotų jokių pa
rengimų. Gi visa šios apylin
kės visuomenė jau dabar kvie- 

leikoma nuolatinė pardavė- čiama rezervuoti birželio 2, 
žur- ja moterų drabužių krautuvei, kad galėtumėt išgirsti ir pama-

naluose. Kviečiamas įvairių u- Dirbti reikia ne visą dieną, tyti patį didingiausią laisvojo 
niversitetų ir chemikų draugi- Reikia mokėti angliškai- Kreip- pasaulio lietuvių meno vienetą 
jų, važinėja su paskaitom. tis telef. 849-7240. — Chicagos Lietuvių Operą.

Skautų tėvų globos komite
tą sudaro: pirm. Eugenija 
Butkienė, ižd. Ona Raubienė, 
sekr. Vytautas Katinas, valdy
bos narės Jadzė Biknevičienė, 
Ona Balčiūnienė. Komitetas 
lapkričio 11-12 rengia dailinin
ko Vaclovo*Rato grafikos kū
rinių parodą Columbian Loun- 
ge, 86-22 85 Št. Woodhaven.

Skautų tėvų susirinkimas
Rugsėjo 30 d. 1 vai., tuoj po 

Maironio m-los pamokų, Ap
reiškimo . parapijos mokykloje, 
vykstant skautų sueigom, ten 
pat įvyko skautų tėvų susirin
kimas aktualiem veiklos klau
simam aptarti. Į susirinkimą šį 
kartą atsilankė daugiau negu 
paprastai.

Susirinkimą pradėjo ir vedė 
inž. Alg. Prėkeris. Apie praei
tų metų skautišką ir kultūrinę 
veiklą plačiau pranešė k-to pir- 
min. L GarunkŠtienė. Komite
to finansus tvarkė G. Šlapelie
nė; kiekvienam buvo įteiktas 
raštu finansų raportas susipa
žinti su metų apyskaita. Susi
rinkimo nutarimus užprotoko
lavo k-to sekretorė A. Jonynie- 
nė.

Po atskirų pranešimų komi
tetas, dirbęs dvejus metus, fn 
corpore atsistatydino.

Kitiem darbo metam į naują 
komitetą dauguma balsų buvo 
išrinkti: p.p. Katinas, Butkie
nė, Raubienė, Bichnevičienė ir 
Balčiūnienė. J revizijos komisi- niuose skautų metuose.

New Yorke Balfo skyriaus 
Valdybos kadencija pratęsta. 
Visuotinis šimtojo Balfo sky
riaus susirinkimas, įvykęs spa
lio 6, dauguma gaisų nutarė 
pavesti esamai valdybai už
baigti ir antruosius darbo me
tus. Mat, valdyba turėjo būti 
perrinkta gegužės mėnesį, bet 
susirinkimas tesušauktas tik 
spalyje. Valdyba sutiko eiti se
nas pareigas iki 1968 balan
džio mėnesio. Revizijos komisi
ja, pusdienį tikrinusi skyriaus 
atskaitomybę, rado ją labai ge
rai vedamą. Metų bėgyje su
rinkta 5,702 dol. aukų, apmokė
jus vajaus vedimo išlaidas, vi
si pinigai pervesti bendrai lie
tuvių šalpai į Balfo centrą. Re
vizijos komisija, susidedanti iš 
p. Alksninio, Bačiausko ir Bo-
tyriaus taip pat sutiko eiti pa- tos Satvės ruošia vaikam pra

mogų dieną.reigas ir kitus metus.

Kalėdinių atvirukų galima 
įsigyti jau dabar. Dėžutė su 15 
įvairių atvirukų ir persiuntimu 
kaštuoja tik 1.10 dol. kreiptis: 
Darbininkas, 910 VVilloughby 
Avė., Brooklyn, N.Y. 11221.

Išnuomojama* kambarys su

ją sutiko: p.p. Mikalauskas, Ma
tulaitis, Staknienė ir čerkeliū- 
nienė.

Po rinkimų dar susirinkusie
ji pasisakė įvairiais veiklos kla 
Simais, o rajono vadeivė s. L. 
Milukienė plačiau tėvus apšvie
tė apie naująsias skaučių uni- baldais už labai prieinamą kai- 
formas. na ir prie gero susisiekimo.

Visi New Yorko skautai šir-
dingai dėkingi senajam komi- Highland P»rk, Arlington 
tetui už paramą ir pavyzdį dar
buose, naujajam komitetui lin
ki geriausios sėkmės jubilieji- 2 garažai. įrengtas rūsys. Skam-

Avė. parduodama* 2 seimu na
mas su 11, kambarių, 40x100

binti 827-4284.

Gustaitienė, o ‘direktorius’ An-

dino “Nuodėmingą Angelą” N. 
Y. Darbininko vakare. Sambū
rio dalyviai džiaugiasi pasiseku
siu spektakliu, kuris sutraukė 
didžiulę salę pilną žmonių.

Lietuviu radijo valandos, 
buvusios A. Kneižio. vėliau Jo
no Romano, o dabar vilniečio 
advokato Petro Viščinio, pa
rengimas. Įvykęs spalio 8 Lie
tuvių D-jos auditorijoj, sutrau
kė gražų būrį dalyvių, kurių 
didesnę dalį sudarė ankstes
nės kartos ateiviai.

PLAUKU PAŠALINIMAS 
SpwiallstAl — Jjrikftrę jau 20 
metų. Rrkomcnduoja žymfta 
odės daktarai ir Ugoninč*. 41 
Wirter Street — 7 aukitar. 
Boston. Msss.; Tel. 42*1340
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