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VEJI SĖJO- TAI AUDRĄ PJAUJA 

Pomirtinės kalbos apie Hammarskjoldą negali pridengti 
J. Tautų nuo lyginimo su Tautų Sąjunga, kuri, išsigintus, 

neišsaugojo pasaulio nuo karo

Prezidentas Kennedy pirmadienį apeliuos dėl Jungtinių Tautų likimo?
Jungtinės Tautos šešioliktos 

sesijos susirinko didelės krizės 

metu. Ją padidino gen. sek. 

Hammarskjoldo žuvimas, nau

dingas Maskvos politikai. Dabar 

jau suspėjo kilti toki klausi

mai:

J. TAUTAS. PASIEKĖ BALSAI IŠ KITOS GATVES PUSES: 
APSISPRENDIMO VISOM TAUTOM!

Pavergtos Europos Tautę 
seimas rugsėjo 19 pradėjo se
siją tą pat dieną kaip ir kito
je gatvės pusėje Jungtinės Tau
tos. Pagrindinė mintis, kuri 
kartojosi pavergtųjų kalbose 
buvo —

tautinio apsisprendimo prin
cipas visom tautom. Aštriausiai 
ir įspūdingiausiai tą mintį ryš
kino prel. Jonas Balkūnas, ry
tų bei vidurio Europos kilimo 
amerikiečių konferencijos pir
mininkas, kalbėdamas pavergtų 
tautų vėliavų pakėlimo iškilmė
se.

Dvejopos tautos:
“Ar jum nekyla klausimas, 

kaip jis kyla ir mano minty
se, — kodėl mes esame šioje 
gatvės pusėje, o ne anoje? — 
Dėl to, kad mes atstovaujame 
Pavergtom Tautom, kurios nė
ra laisvos, yra kolonializmo au-

Vokietijoj kova
Xr^e“™°3asi nepriUau- dėl Adenauerio

Ką turi matyti tie, anoje Vokietijoje CDU lyderiai pa- 
pusėje: sisakė už Adenauerio palikimą

Priminęs, kad JT svarstys kancleriu, kol tokia įtempta pa
dėtis dėl Berlyną “Naujųjų vo
kiečių” partija, kuri laimėjo 
daugiau kaip 20 naujų atsto
vų, pareiškė, kad į koaliciją 
su CDU nesidės, jei kancleriu 
bus siūlomas Adenaueris. Į ko
aliciją eis. jei bus Erhardas, 
ar Gerstenmaieris. Nei CDU 
nei “Naujieji vokiečiai” neis į - ...
koaliciją su soc. dem. ris.

Berlyno, kolonializmo klausi
mą, kalbėtojas tęsė: “O betgi 
reikalas liečia ne Berlyną ir 
net ne Vokietiją. Sovietai ten- 
kinsis ne Berlynu, bet nuka
riautu pasauliu. Berlyno bandy- 

'mas skirtas palaužti europiečių 
pasitikėjimui Amerikos galybe”.

Ko jie turi siekti:
“Vokietiją sujungti — nepa

kanka. Ko turi būti siekiama ir 
pasiekta — tai sujungti visą 
Europą laisvėje — suteikti ap
sisprendimo teisę visom Euro
pos tautom, kurias Sovietų Są
junga reikalauja J. Tautose net 
primityviausiom kolonijalinio 
valdymo liekanom”.

Ar neutralieji yni paverg- 
tęję draugai:

“Kitoj gatvės pusėje 25 tau
tos pasiskelbė esančios neutra
lios. Dar taip neseni laikai, kai 
jos nebuvo laisvos” ... Ir to
liau su aštriu kartumu ir įspė
jimu kalbėtojas priminė Bel
grado konferenciją, kurioje tos 
tautos pasirodė su dvigubu ma
tu kolonializmui — pasisakė 
prieš Vakarų baigiamą naikin
ti kolonializmą ir nutylėjo So- 
vietę ir kom. Kinijos augina
mą kolonializmą. “Negali būti 
moralinio nei politinio pateisi
nimo šitų 25 tautų parodytam 
abejingumui dėl apsisprendimo 
teisės vienam šimtui milijonų 
žmonių pavergtoje Europoje, 
95 milijonam nerusų Sovietų 
Sąjungoje, milijonam Kinijoje, 
Tibete, šiaurinėje Korėjoj, Viet
name”.

“Ne, naujos tautos anoje 
gatvės pusėje nėra draugai pa
vergtiem ar kolonizuotiem. Jos
yra aklos ir savinaudės. Deja, — Senatas rugsėjo 19 nu
rytoj jos gali būti pačios pa- traukė pastangas panaikinti fi-

libusterį.vergtos” ...
Kreipdamasis į rūmus kitoje — Wegnerio rinkimų propa- 

gatvės pusėje, kalbėtojas metė gandai demokratai išleido pu- 
iššūkį: arba anos tautos pati- sę milijono.

1. KAS BUS SU GEN. 
SEKRETORIUM?

Sovietų Gromyko pareiškė 
atnaujinsiąs siūlymą skirti tris 
generalinius sekretorius — 
“troika”: vieną Vakarų, vieną 
Maskvos ir vieną “neutraliųjų”, 
konkrečiai Indijos.

Amerika priešinga “troikai”.

rodys taikančios apsisprendimo 
principą visom tautom, arba 
pasirodys veidmainės.

Konkrečios išvados: Derybo
se dėl Berlyno reikalauti vi
sos Europos sujungimo apsi
sprendimo teisės pagrindais,— 
apsisprendimo teisės principą 
iškelti Jungtinię Tautę sesi
joje, — įrašyti JT darbę tvar
koje Vengrijos klausima, — 
susilaikyti nuo žygiu, kuriais 
būtę pripažįstami satelitiniai 
režimai.

Kalbėtojo balsas per garsin
tuvus atsimušė kitoje pusėje 
gatvės stikliniuose Jungtinių 
Tautų rūmuose. Balsas ėjo ir 
pro stiklus, nes pro juos buvo 
matyti sužiurę veidai. Kalbėto
ją pristatė buvęs seimo pirmi
ninkas V. Sidzikauskas kaip 15

Sovietai grįžo į Kongo sostinę
— Kongo min. pirm. Adou- 

la apkaltino dėl Hammarskjol
do mirties “Vakarų kapitalus- 
tus”. Sostinėje Leopoldville 
demonstracijos su šūkiais prieš 
Vakarus. Dar įdomiau: sostinė
je jau sugrąžintas Sovietų at
stovas, kurį gen. Mobutu buvo 
išvijęs. Atstovas ieško patalpų, 
kurioje būtų mažiausia bent 
40 kambarių.

Katangos ir 
JT paliaubos
Katangos prezidentas Tshom- 

be paskelbė, kad su J. Tautom 
pasirašytos paliaubos, kurios 
pradėjo veikti nuo rugsėjo 20 
vidurnakčio. Numatyta pasikeis
ti ir belaisviais. Paliaubų susi
tarimą turi patvirtinti dar J. 
Tautos.

Konge kautynės su Jungti
nėm Tautom truko 8 dienas. 
J. T. neteko 14 užmuštų, 63 
sužeistų, 23 dingę, apie 160 pa
teko į nelaisvę.

at-rinktas rugsėjo 21 Tuniso 
stovas Mongi Slim, 53 metų, 
kuris nuo 1956 atstovauja JT 
Tunisui. Jis buvo išrinktas 96 
balsais. Nuo gen. sekretoriaus 
pareigų atsisakė. Sovietai ir to
liau atsisako nuo vieno gen. 
sekretoriaus, reikalaudami ‘troi- 
kos’.

PREL. J. BALKONAS: Reikalau
jam apsisprendimo teisės visiem.

milijonų amerikiečių atstovą.
Tą pat dieną Pavergtos 

ropos Tautų Seimo nauju 
mininku išrinktas Ference 
gy (Vengrija), pavaduotoju 
sil Germenji (Albanija).

Eu- 
pir- 
Na- 
Va-

19— Pentagonas rugsėjo 
pašaukė spalio 15 dienai 73,000 
atsarginių. Jau anksčiau buvo 
pašaukta spalio 1 dienai 79, 
931 armijos, laivyno, aviacijos 
atsarginiai. Viso 153,000.

— Pavergtęję Seimas pasiun
tė protestus Belgijoje vykstan- medžių viršūnes^ Ar buvo eili- 
čiai tarptautinės parlamentarų ‘ ‘ *
unijos konferencijai, kad lei
do dalyvauti pavergtų valsty
bių vardu Maskvos pastatytom 
marionetėm.

2. KINUOS KLAUSIMAS:

Sovietai ir N. Zelandija iškė
lė Kinijos atstovavimo klausi
mą. Už svarstymą pasisakė ir 
Amerika su Anglija. Amerika 
tikisi, kad po diskusijų daugu
ma kom. Kinijos atstovavimą 
atmes ar bent perduos komi
sijai toliau tirti. Tačiau pripa
žįsta, kad čia yra rizika, ir 
Azijos - Afrikos “neutralieji” 
gali nueiti su Maskva balsuo
ti už Kinijos atstovavimo per
davimą komunistam jau dabar.

3. PREZIDENTO KENNEDY 
KALBĄ

Prezidento Kennedy kalbai 
J. Tautose skirtas pirmadienis. 
Sakoma, kad prez. sieks pra
šnekti į mažąsios valstybės, bet 
mažosios yra labiau suintere
suotos JT. geru veikimu: nuo 
tų mažųjų priklausys, ar jos no
rės turėti J.T pažangos įrankiu 
savo pačių gerovei. Prez. kalbai 
kiyptį duoda didelis jo nusivy
limas .savo ligšioliniu eksperi
mentų, kaip rašo J. Reston NYT, 
apeliuoti Į J. Tautų narius, kad 
bendradarbiavimas būtų vyk
domas gera valia ir chartos 
principų linkme Prezidentas 
ėjo į valdžią, tikėdamas baig
ti piktą dialogą su komunisti
niu pasauliu, pagerbti neutra
lumą, taikyti pasaulio proble
mom daugiau ūkinės pagalbos, 
o mažiau karinės; padaryti J. 
Tautas 1*.diskusiją foru
mu, bet įrankiu, kuris taikin-

IŠAUTAS AR SUSPROGDINTAS, 
AR EILINE ORO NELAIME?

nekalba, 
išgulėjo

keturios

Hammarskjoldo žuvimo ap
linkybes tebetiria. Lig šiol pa
aiškėjo, kad žuvo 15 asmenų. 
Išlikęs gyvas, bet labai apde
gęs amerikietis saugumo tar
nautojas Harold Julian ligoni
nėje ir dabar nieko 
Iki buvo atrastas, jis 
15 valandų.

Lėktuvas nukrito 
mylios nuo aerodromo kryptim, 
kuria jis turėjo leistis. Ameri
kos karo attache ir eilė lakū
nų, apžiūrėję nelaimės vietą, 
atmetė prielaidą, kad lėktuvas 
galėjo būti nušautas pvz. 
Tshombės dežuruojančio kovos 
lėktuvo. Girdėti nevienodo gar
so sprogimai prieš lėktuvui nu- 
krintant ant žemės galėję būti 
nuo lėktuvo atsitrenkimo i

nė nelaimė naktį skrendant ir 
nustojus veikti atitinkamiem 
aparatam (lėktuvas prieš tai ke
lias dienas buvo apgadintas 
Katangos lėktuvui bombarda- 

gai ginčus išspręstų. Tas viltis 
pusmečio politiniai įvykiai su
griovė).

4. AR J. TAUTOS IŠSIKELS 
Iš NEW YORKO?

J. Tautose tas klausimas dar 
nekilo, bot Maskvos Izvestija 
jį atnaujino ir siūlo J. Tau
tas perkelti į vakarų Berlyną 
— jei Vakarai sutiks vakarų 
Berlyną padaryti “laisvu mies
tu”.

Valstybės departamente siū
lymas sutiktas su nepasitikėji
mu— kokios bus naujos per
sikėlimo ir įsikūrimo išlaidos, 
kokis bus veikimas komunistų 

MONGI SLIM, JT šešioliktos sesijos — — , . .
Walkeriui po to, kai gen. at- kur Vakarai supasavo, jis su

mini Vengrijos klausimą — jis 
buvo keliamas, lyg bijantis vie
šai prabilti prieš komunisti
nius darbus, nesuderinamus 
su JT principais.

Tokios įstaigos reprezentan
tas buvo ir Hammarskjoldas. 
Jei dabar sakoma, kad jis bu
vo kovotojas už taiką, tai tiks
lesnis pasakymas būtų, kad jis 
buvo kovotojas už tylą. Kadan
gi Maskva visada daugiau šau
kia, tai jai nutildyti Hammars
kjoldas mėtė tokius kąsnius 
Konge, kad šen. Dodd pakėlė 
triukšmą Kongrese: esą Konge 
į valdžią sodinami komunis
tai. Panašiai Hammarskjoldas 
Maskvos šauksmui nutildyti bu
vo paaukojęs ir asmenį — da
nų diplomatą Bang-Jenseną.

J. Tautę atlikti darbai? Tris 
kartus įsikišo J. Tautos su 
girkluota jėga į tarptautinius 
konfliktus: Korėjoje, viduri
niuose rytuose, tarp arabų ir 
Izraelio, ir Konge. Pirmais 
dviem atvejais tepajėgė sustab
dyti kovas, bet klausimai li
ko neišspręsti. Trečiuoju atve
ju padidino chaosą.

"Jei pagrindiniai principai 
užmirštami, ateina chaosas. 
Taip yra atsitikę su JT“.

Išvadą padarė griežtą: "Lai
kas ateina pasitraukti iš tokios 
rūšies Jungtinię Tautę ir su-

pirmininkas.

jos rajoną.

vus), ar sabotažas lėktuvo vi
duje — klausimas tebeaiški- 
namas. Spėjimam medžiagos 
duoda keistas Kongo vyriausy
bės pirmininko pareiškimas, 
kad atsakomybė už Hammars
kjoldo žuvimą tenka “Vakarų 
kapitalistam”. Tai atrodo lyg 
noras nukreipti įtarimus nuo- 
savęs kitus kaltinant. Kongo 
vyriausybėje vidaus reikalų mi- 
nisteris gi yra Prahoje treni
ruotas komunistas, deja, pa
ties Hammarskjoldo politikos 
padarytas ministeriu. Keistas 
buvo ir Maskvos tylėjimas apie 
Hammarskjoldo žuvimą.

apsuptame rate. Journal Ame
rican pritarė idėjai: tegul, sa
ko, kraustosi ir tegul savo pi
nigais įstaigas išlaiko.

— Valstybės sekr. Rusk ir 
Gromyko pasitarimus pradėjo 
šį ketvirtadienį. Jie aiškinsis 
dėl Berlyno ir dėl JT gen. sek
retoriaus.

WALKERI0 BYLA 
DAR NEBAIGTA
Senate rugsėjo 20 nutarta 

tirti reiškinius cenzūros, kuri 
taikoma karininką kalbom apie 
komunizmą. Rugsėjo 21 atvyko 
iš Vokietijos ir gen. VValkeris.

NYT rašo, kad Vokietijoje 
tarp Amerikos karininkų dide
lis sujudimas dėl Washingtono 
elgesio su gen. VValkeriu. Jų 
manymu, pasielgta negarbingai 
ir ne pagal Amerikos tradici
jas. Kitas Amerikos karininkų 
pasipiktinimas nukreiptas prieš 
civilinius pareigūnus Pentago
ne, kurie kišasi į Pentagono 
direktyvas. Jie tvirtina, kad dėl 
to direktyvos iš Pentagono net 
Berlyno klausimu atėjo .arba 
viena kitai prieštaraujančios 
arba be aiškaus sprendimo ar
ba, jų manymu, žalingos Ame
rikos interesui.

Išaiškinta taip pat, kad pri
vatinio laikraščio “Overseas 
Weekly” korespondentas Nau- 

Joks paskelbė kaltinimus gen.

AR SOVIETAI SMOGS 
PERSIJAI?

Sovietai, laikydami dėmesį, 
nukreiptą į Berlyną, planuoja 
kitą įtampą — artimuose ry
tuose, prieš Persiją. Sovietų 
atstovas Pigov pareiškė Persi
jos užsienių reikalų ministeriui, 
kad “Kremlius yra įsitikinęs 
Persijos agresyviais siekimais”. 
Persijai grasina, jei ji nepasi
trauks iš sąjungos su Vakarais.

Pranešama taip pat, kad įtam 
pa galima ir prie Graikijos - 
Bulgarijos sienos. Graikų ko
munistų egzilų buveinė iš Bu
karešto perkelta į Bulgarijos So 
fiją.

Niekas neabejoja, kad organi
zacija su tokiais principais ga
li būti naudinga. O tačiau nuo 
pereitų metų, kai gastroliavo 
Chruščiovas, spaudoje nebuvo 
slepiama panieka tai įstaigai: 
buvo kalbama apie jos posė
džius kaip apie spektaklius cir
ke, žvėryne prie East River. 
Dabar Kongo įvykių akivaizdo- ' 
je ima rodytis dar aiškesni at
siliepimai: “Šiandien J. Tautos 
prarado pasitikėjimą daugelio 
tautę, kurios yra ję nariai" 
(D. Lawrence).

Priežastis? Buvo padaryta 
klaida — sako Lawrence — ti
kintis, kad Sovietų Sąjunga ga
li būti “taiką mylinčia valsty- 
be”, kaip kalbama apie J. T. 
narius ketvirtame paragrafe.

J. Tautų praktika užmiršo, 
o paskui ir visai atmetė šį pa
ragrafą. Dėl narių ėjo dery
bos: jei tu mano paremsi, tai 
aš tavo. Nacionalinė Kinija nuo 
tokio biznio atsisakė, ir jos 
klausimas šiandien pakibo ore. 
0 gal komunistinės Kinijos siū
lytojai galvoja, kad komunisti
nė Kinija yra labiau “taiką my
linti valstybė” už pvz. Vokieti
ją? Jei siūlytojai mano, kad 4 
paragrafą, kuris nustatė mora
lines kvalifikacijas J. T. na
riui, reikia užmiršti, tai Law- 
rence atsiliepia: "Teorija, kad 
kiekviena valstybė, kuri valdo 
pasigrobtas teritorijas, nusipel
no būti Jungtinię Tautę na
riu, yra viena iš didžiausi ę 
šios dienos apgaubę“.

Lawrence sustoja ir prie ant
ros klaidos — nebuvo J. Tau
tose autoriteto, kuris būtų sto
jęs už Jungtinių Tautų paskelb
tus moralinius principus ir jų 
vykdymą. Iš daugybės faktų,

Taip toli neina prezidentas: 
nori apeliuoti i J. Tautų na
rius, kad organizaciją gelbėtų 
savo pačių naudai.

Pavojus Vietname
Valstybės departamentas su

sirūpinęs padidėjusiu komunis
tų spaudimu pietų Vietname. 
Kariauja jau reguliari šiaurės 
Vietnamo kariuomenė.

KELIAS | LAISVĘ: Pro langų virve nusileido | vakarų Berlynu. dO mirties kaltino BltgluS.
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Stikliniame dangorėžyje—maišatis
Stikliniai namai yra New 

Yorke. Jie stirkso Rytinės upės 
krante. Tai Jungtinių Tautų 
rūmai, statyti po praėjusio ka
ro. Toji aukšta stiklinė dėžė 
atsirado New Yorke ne dėl to, 
kad tai dangorėžių miestas. 
Prieš antrąjį pasaulinį karą 
Tautų Sąjunga savo būstinę tu
rėjo Šveicarijoje. Joje tebėra 
rūmai, kurie dabar priklauso 
Jungtinėm Tautom, kaip Tau
tų Sąjungos įpėdinei ir jos dar
bo tęsėjai Galima buvo Žene
voje ir daugiau tų namų pri
statyti, kad pakaktų vietos vi
som Jungtinių Tautų įstaigom 
ir delegacijom. Jeigu nuo Švei
carijos nusigręžta ir Amerika 
pasirinkta, tai reiškė, kad Jung
tinės Amerikos Valstybės tuo
jau po karo turėjo didelės įta
kos ir pagarbos. Visų akys ir 
viltys buvo nukreiptos į šį 
kraštą. New Yorkas turėjo pa
sidaryti viso pasaulio jungian
čiu ir vadovaujančiu centru. O 
šiandien iš tos galimybės bepa
liko maišatis stikliniame dan
gorėžyje. Kaip tai atsitiko?

Jungtinės Amerikos Valsty
bės, laimėjusios praėjusį karą, 
liovėsi kovoti. Karai prasideda 
ir baigiasi, o kovos nesiliau
ja: kovos už vadovavimą pasau
lyje, kovos už laisvę, kovos už 
geresnę ir teisingesnę tvarką. 
Amerikiečiai tą kovą perleido 
Jungtinėm Tautom. Jie niekada

apleidžiama net ir tų, kuriem 
ji daug padėjo. Kodėl? ROOSEVELTAS: “Ai Jau suti

kau”. ..

Kova reikalauja ryžties, drą
sos ir tvirtumo. Bailių niekas 
nemėgsta ir negerbia. Bailumas 
atstumia ypač tuos, kurie ne
sijaučia saugūs ir ieško pas ki
tus atramos. O tokių kraštų 
po karo atsirado nemažai. Tai 
vis vadinamieji mažieji ir visi 
tie, kurie atgavo laisvę ir gavo 
vietą bei lygų balsą Jungtinė
se Tautose. Grasomi Sovietų 
Rusijos, kuri nė vienai akimir
kai nesiliovė kovojusi už savo 
tvarką ir vadovavimą pasauliui, 
pasijuto nebeturį į ką atsirem
ti. Bolševikų grėsmė juos pa
darė “neutralius”, tačiau ne 
Amerikos labui. Jų “neutralu
mas” reiškia: nieko nedaryti 
prieš Sovietų Rusiją, kad ji 
mums nepakenktų, bet galima 
visa daryti prieš Jungtines 
Amerikos Valstybes, kadangi 
jos mums negraso. Yra visai 
suprantama: saugojamas! smogi
ko ir jam pataikaujama, kada 
negina geradaris. Tad ir Jung
tinėse Tautose, kuriom Ame
rika anksčiau turėjo įtakos, da
bar ji atsidūrė apleidžiamos 
geradarės padėtyje.

DAftfelNIMKAS

Kaip apie tai kalba dabar valstybės departamentas, kaip kalba dabar ir kaip 13 metę

Kas atsakingas už Berlyną?

Berlynas dabar virto punk
tu, iš Įrurio bolševikai rengia 
naują šuolį toliau į Vakarus. 
Tuo įtemptu momentu netyčia 
kilo klausimas, kuris anksčiau 
niekam galvos ir nekvaršino: 
kas kaltas, kad Berlynas atsi
dūrė Sovietų rankose; kodėl 
Amerikos kariuomenė neužėmė 
jo pirmoji; kodėl paliko jį į- 
spraustą per 110 mylių į komu
nistų valdomus plotus? 
VALSTYBĖS DEPARTAMEN
TAS SVIEDINĮ METĖ EISEN- 
HOWERIUI

Visai netyčia tokiam klausi
mui pagrindo davė valstybės 
departamentas. Jis išleido rug
pjūčio 18 brošiūrą, vardu “Ber- 
lin 1961”. Joje norėjo nuvšies- 
ti Berlyno 16 metų istoriją, 
kad atsakytų į Sovietų prasi
manymus. Departamentas norė
jo parodyti, kaip Amerika lai
kosi to, kas anksčiau buvo su
tarta, ir kaip susitarimus lau
žė Sovietai. Apie Berlyno už
ėmimą joje rašoma:

Vakarų kariuomenė galėjo 
užimti Berlyną ar bent dalyvau
ti užėmime. Bet vyriausias są
jungininkų vadas generolas Ei- 
senhoweris tikėjo, kad jos (ka
riuomenės) gali būti pavartotos 
vaisingiau 
grindines 
rezultatas 
Berlyną.

turtu ir dosnumu apramins ka- kovojama ne tiktai žodžiais ir Aiškus 
ro nuskriaustus, padės paverg- gražiais pareiškimais. Jie tiktai howeri.

Padėtis susidarė prastesnė, 
negu mes galvojome. Jungtinių 
Tautų stikliniai namai New 
Yorke dūžta ne dėl Dago mir- 

nėra buvę perdaug kovingi, o ties. Ji neatrodytų tokia lem- 
tiktai turtingi. Manė, jog savo tinga, jeigu ligi šiol būtų buvę

kur kitur prieš pa- 
vokiečių jėgas. To 
— Sovietai paėmė

nurodymas į Eisen-

tiem ir apleistiem. Davė gau- papiktina, jei nėra remiami dar
bais. Darbas ir yra kova. Tai 
nėra dar karas/ Karas praside
da tik tada, kai kova išleidžia
ma iš savo rankų ir priešas 
pasidaro nebesuvaldomas. At
rodo, kad pokarinė Jungtinių 
Amerikos Valstybių politika 

skelbtų labai gražias idėjas, bū- bus atvedusi iki ribos, už ku
tų didžiai taurus ir dosnus. To- rios baigiasi kova ir gali pra-

šiai pinigo, bet paleido iš ran
kų vadovavimą, kurio buvo la
bai reikalingas karo sukrėstas 
pasaulis, kad grįžtų tvarka, tai
ka ir teisingumas. Už tuos sie
kimus reikėjo kovoti. Kas ne
kovoja, tas ir nelaimi, nors

Tokiu departamento nurody
mu pasipiktino Wisconsino kon- 
gresmanas Melvin R. Laird, 
resp.. Rugsėjo 7 jis tikino, kad 
sprendimas dėl Berlyno buvo 
padarytas viršūnėse (politinėse, 
suprantama prezidento), o ne 
vyriausio kariuomenės vado.

EISENHOWERiS SVIEDINĮ 
PERMETĖ ROOSEVELTUI

kia yra Amerika, vis daugiau sidėti karas.

GIRMANTAS

LAKMAKBŪ
TRIJŲ VEIKSMŲ PASAKA

(6)
RAZARAS (rankos mostelė

jimu tildydamas minią. į Man- 
taną): Gerasis karaliau, jeigu 
tu nenori mūsų valdyti, tai 
leisk mums patiems pasiskirti 
sau karalių.

MANTANAS: Jūsų valia. Sa
vo žemėje jūs patys šeiminin
kai.

RAZARAS: Dėkoju, gerasis 
karaliau. Mes jau seniai turi
me savo vadą. Leisk tau jį pri
statyti. (Rodo į šalia jo iš de
šinės stovintį Daladą): štai ji
sai, senosios mūsų karalių gi
minės palikuonis kunigaikštis 
Daladas.

(Daladas linkteli Mantanui).
BICBEJUS (negarsiai į Lak

makbu): Aš tau sakiau! Tą pa
siutusį senį seniai reikėjo su
naikinti!

MANTANAS (į minią): Ma
lonu pažinti jūsų tikrąjį valdo
vą. O kur jūsų kariuomenė? 
Kas gins karalių ir žemę?

RAZARAS: Yra ir kariuome
nė. (Duoda ženklą dviem vy
ram, tuodu išeina, ir pasigirs
ta trimito garsas).

LAKMAKBŪ (Į Bičbėjų): štai, 
kaip tu mane saugojai! Aš vi
sai arti buvau priešų apsuptas. 
Užmušti tave, šėtoną —

(Įeina būrelis Dalado karei
vių).

RAZARAS (į Mantaną): Ge
rasis karaliau, štai mūsų ka
riuomenės atstovai. Kieme ir 
visoje šalyje tuojau visa galy
bė jų sustos.

MANTANAS: Gerai. Ar jūs 
norite, kad jūsų valdovą tuo
jau pasodinčiau į sostą?

MINIA: Norim! Norim!..
RAZARAS (mostelėjęs savo 

žmonėms): Mes turime ženklus.
(Du vyrai atneša į priekį 

skrynią).
RAZARAS (ima iš skrynios): 

Išlaikėm tuos mūsų karalių 
ženklus didžiausioje paslaptyje.

MANTANAS (į Daladą): Pra
šau, kunigaikštį, prie sosto.

(Daladas atsistoja prie sosto. 
Tuo tarpu du Dalado kariai 
nuplėšia nuo sosto baidykles 
ir sumeta jas Lakmakbu po ko
jų. Taip pat padeda jam po 
kojų ir jo kuoką. Paskui tuo
du kariai atsistoja Daladui iš

šiūrą paskaitęs, ir Eisenhowe- 
ris: “Tai netikslu; tai klaidin
ga”. Ir Life žurnalo leidėjas 
Henry R. Luce rugsėjo 8 pa
skelbė pasikalbėjimą su buv. 
prezidentu Eisenhoweriu. Ei- 
senhowerio pareiškimą dėl Ber
lyno žurnalas taip perdavė;

— 1944 Europos patarėjų 
komisija buvo išdirbus Vokie
tijos okupacinių zonų planą. 
Nors Eisenhoweris buvo atsa
kingas už karinius, ne politi
nius dalykus, ta schema jį su
jaudino. Turėdamas prieš akis 
Sovietų nesukalbamumą, jis nu
matė galimus sunkumus. Eisen- 
howeris nuskrido į Washingto- 
ną, kur jis rado prezidentą 
Rooseveltą lovoje su influenza.

“Man patiktų, — sakė jis 
prezidnetui, — kad nebūtų at-

skirų zonų Vokietijoje; jų vie
toj tegul būtų bendra visam 
kraštui alijantų administracija”.

“Negalima, — atsakė Roo
seveltas, — aš jau sutikau”.

— Vėl 1945, kada Churchil- 
lis ir Rooseveltas buvo pake
liui į Jaltos konferenciją. Eisen
hovveris pasiuntė savo štabo 
viršininką Walter Bedell Smith 
sutikti jį Maltoje ir įspėti, kad 
sovietų zona būtų aprėžta ir 
kad jie nepasitikėtų perdaug 
Sovietų pažadais.

Tai dabartiniai Eisenhowerio 
žodžiai apie įvykius, kurie bu
vo prieš 17 metų. Juose atsa
komybė sudėta ano meto pre
zidentui Rooseveltui, kuris ne
paklausė ar negalėjo paklausyti 
Eisenhowerio nuomonės.

SĄJUNGININKŲ karo vadai Berlyne 1945: maršalas Montgomery (Angli
jo ja), gen. D. Eisenhower (JAV), Žukovas (SSSR), gen. Lattre de Tas- 
signy (Prancūzija).

DEPARTAMENTAS GRĄŽINO 
EISENHOWERIUI

Valstybės departamento pa
reigūnai pasiaiškino, kad para
šė tik tai, kas buvo Eisenho- 
werio knygoje “Crusade for 
Europe”, kuri buvo paskelbta 
1948. Ir nurodė joje Eisenho- 
werio žodžius:

“Natūralus tikslas po Ruhro 
buvo Berlynas. Jis buvo svar
bus politiniu ir psichologiniu 
atžvilgių kaip likusios Vokiečių 
galybės simbolis. Tačiau aš nu
sprendžiau, kad Vakarų jėgom 
tai nebuvo labiausiai pageidau
jamas tikslas”. Eisenhoweris 
toliau pasakoja, kad jis norė
jo perskirti Vokietiją ir su
naikinti jų nacionalinę tvirtovę 
pietų Bavarijoje, kur naciai ža
dėjo priešintis iki paskutinių
jų. Dėl to po Ruhro paėmimo 
1945 pavasarį Eisenhoweris nu
sprendė kirsti skersai Vokieti
ją Leipzigo link, pasiųsdamas 
gen. Omar N. Bradly ir apie tai 
pranešdamas Stalinui.

Toje knygoje kalbama taip 
pat, kad kovo 30 Eisenhovveris 
telegrafavo gen. Marshalliui, 
Amerikos štabo viršininkui:

“Norėčiau pažymėti, kad Ber
lynas savaime nėra daugiau 
ypatingos svarbos objektas. Jo 
naudingumas Vokiečiam didžia 
dalim yra sunaikintas ir net jo 
vyriausybė yra pasiryžus išsi
kelti į kitą sritį”.

Washingtonas tam nesiprie
šino, ir didysis tikslas buvo 
priversti Vokiečių armiją pasi-

SU MEILUŽIAIS PRAŠVILPĖ KOLCHOZU
KAZYS JURGAITIS

lauktų rezultatų nedavė.
To priežastys, kaip ir visur, 

tos pačios: chaotiškumas, stai
gumas, triukšmas ir, svarbiau
sia, kad daugumas pirminin
kauti nuėjo ne iš savo noro,

ar-

Ei-

CHURCHILLIS: “Tai didelė po
litinė klaida”.

duoti, ir didžioji Vokiečių 
mijos dalis buvo kur kitur, ne 
Berlyne.

Ir 1945 gegužės 1 gen.
senhoweris kalbėjo naujam pre
zidentui Trumanui:

“Aš nesiimsiu jokio žygio, 
kurį aš laikau kariniu atžvilgiu 
neišmintingu, tam, kad būtų 
politinės naudos, ligi aš gausiu 
specialius įsakymus”.

Trumanas atsakė: “Tam aš 
pritariu”.
O CHURCHILLIS DĖL ŽAIDI
MO PROTESTAVO

Leisti Berlyną paimti Sovie
tam — tai didelė politinė klai
da, sprendė Churchillis, ir jis 
priešinosi Eisenhovverio bei 
Roosevelto, Trumano žygiam. 
Jis siuntinėjo telegramas vi
siems trim. Bet jo niekas nepa
klausė. Ir Eisenhowerio kny
goje apie tai kalbama: Chur
chillis buvo “didžiai nusivylęs 
ir susijaudinęs, nes mano pla
nas nestūmė Montgomery pir
myn su visa jėga, kurios aš 
jam būčiau galėjęs duoti iš 
Amerikos kariuomenės, kad dės 
peratiškom pastangom paimtų 
Berlyną anksčiau, nei tai pa
darytų Rusai”.

*
Kas Berlyno sviedinį Įmetė 

į Stalino krepšį, tegul skaity
tojas sprendžia iš ano istori
nio tragiško žaidimo, kiek jis 
atsispindi čia suminėtame dia
loge buvusio prezidento su de
partamentu ar su pačiu savim.

ninkas Aputis. Jis rajono cen
tre, 17 km. nuo darbovietės, 
pastatė žmonos vardu neblogą 
namelį ir pirmininkauja toliau. 
Mat, namukas dar neįrengtas. 
Kai tas bus baigtas, rajonas 
gaus pareiškimą atleisti jį iš 
darbo “dėl šeimos padėties” 
(žmona dirba rajkome) ... Svar
bu mokėti vadovauti ne tiek 
kolchozui, kiek jo buhalterijai.

O šakių rajono Lenino v. 
kolchozui sumaniai vadovauja 
buvęs Kazlų Rūdos MVD virši
ninkas Glikas, šakiečiai gerai 
prisimena taiklią leitenanto akį 
ir sunkų kumštį. Ką gi, trijū- 
no bizūnas, kad ir primityviš-

Ieškant galimybių pakelti So
vietų Sąjungos žemės ūkio pro
duktų gamybos lygį, viena iš 
daugelio painių priemonių bu
vo pastangas sustiprinti kol
chozams vadovaujančių darbuo
tojų kadrus. Pavergtoje Lietu
voje pradžioje kolchozų pirmi
ninkais buvo skiriami žmonės o partijos “rekomenduojami”.

Protinga patarlė sako, kad va
ru į bažnyčią nuvarytas — ne
simels.

Kai kurie rajonai eiti pirmi
ninkais “rekomendavo” net 
mokslininkus.

Kauno rajone Mičiurino var
do kolūkį išvesti iš atsilikimo 
buvo pasiųstas akademikas K riš

dažniausiai be jokio išsilavini
mo. Svarbiausioji sąlyga, kad 
būtų partietis. Vėliau buvo nu
tarta pirmininkais skirti žemės 
ūkio specialistus, mokytojus, 
rajkomų darbuotojus. Nors ši 
priemonė iš paviršiaus atrodo 
teisingesnė, bet ir ji, kaip ir

Atsiliepė, departamento bro- visos kitos.

šalių).
(Razaras, išėmęs iš skrynios 

karališką apsiaustą, apsiaučia 
juo Daladą. Paskui išima kara
lišką vainiką ir paduoda jį 
Mantanui).

(Mantanas uždeda karališką
jį vainiką Daladui ant galvos).

(Tas pats vyras, išėmęs iš 
skrynios, paduoda Daladui dai
lų kardą. Daladas tą kardą pa
kelia aukštyn, paskui nulei
džia ir pasiremia juo, likdamas 
stovėti prie sosto).

MANTANAS: Sveikinu tave, 
mano broli, karaliau Dalade. 
(Apkabina jį): Linkiu tau ga
lingo ir gražaus viešpatavimo. 
(Atsisukęs į minią): O jums — 
laimingo gyvenimo.

MINIA: Tegyvuoja karalius 
Daladas! Tegyvuoja mūsų išva
duotojas karalius Mantanas!

DALADAS: Didžiai gerbia
mas karaliau! Didžiai gerbia
ma karalaite! Brangūs mano 
žmonės ir kariai! Dievų valia 
ir galingojo karaliaus Monta- 
no dėka mūsų šalis tapo išva
duota iš baisaus tirono val
džios. žvėries valdžia daugiau 
nebegrįš. Dauginija daugiau ne
bebus Kraurija. Tą baisų var
dą jai buvo prisegę tie žvėrys, 
kurie ją iki šiol valdė, kanki
no ir žudė žmones. Nuo šios 
valandos, mano tauta, tu vėl 
esi laisva, gali ramiai gyventi 
ir džiaugtis gyvenimu. Mes bū
sim taikūs ir ramūs. Mums rū
pės mūsų tautos gerovė ir gar

bė ir geras sugyvenimas su vi
sais mūsų kaimynais, o ypač 
su mūsų išvaduotoju ...

ŽMONES IR KARIAI: Valio 
karaliui Mantanui!

DALADAS: Dievai, duokit 
man išminties valdyti, o mano 
tautai — laimingo gyvenimo! 
Tesie taip!

KARIAI IR ŽMONES: Valio! 
Valio! Valio!

MANTANAS (atsisveikinda
mas): Mielas karaliau, aš džiau
giuosi, kad galėjau tau padė
ti. 0 jei reikės, tai ir paskui 
mano ranka bus tau ištiesta. 
Tironą Lakmakbu ir klastingą
jį jo patarėją Bičbėjų palieku 
tau pačiam teisti. Sudieu, ka
raliau. Sudieu, kariai ir visi 
žmonės. Linkiu jums laimingo 
gyvenimo.

DALADAS: Ir aš, ir mano 
tauta tau labai dėkingi, didis 
Mantanai.

KARIAI IR ŽMONES: Valio! 
Valio! Valio!

VALYLE (į Daladą): Didžiai 
gerbiamas karaliau! Aš labai 
džiaugiuosi pati išgelbėta, dar 
labiau džiaugiuosi dėl laisvę at
gavusios Dauginijos. -Karaliui 
Daladui ir jo tautai — gražaus 
gyvenimo!

KARIAI IR ŽMONES: Valio! 
Valio! Valio!

(Mantanas ir Valylė su sa
vaisiais išeina).

(Muzika groja iškilmingą mar
šą. Už scenos girdėti žmonių 
balsai — valio, valio!..,).

čiūnas. Mokslininkų tokį “pa
triotizmą” minėjo ir spauda. 
Kriščiūnas iškėlė iniciatyvą at
kreipti dėmesį į vietines trąšas. 
“Socialistiniu įsipareigojimu” 
Mičiurino kolchoze buvo paža
dėta pagaminti 1,000 tonų trą
šų į laukus, bet po trijų mė
nesių ‘"nesą” rašė, kad šis kol
chozas nevykdo savo įsiparei
gojimų. O po metų Krikščiūnas 
partijos komitete, šluostydama
sis prakaitą, prašė: “Negaliu, 
draugai, nesugebu”. Pasirodo, 
moksliškus veikalus rašyti leng
viau, kaip praktiškai pasidar
buoti.

Buvo atsitikimų, kad “tūks
tantininkai” (tūkstantininkai - 
— mažesniųjų kolchozų vado
vai; 30-tūkstininkai — dides
nių), pabuvę metus, kitus iš
slysdavo “sausi”, tai yra, dėl 
sveikatos, šeimos būklės ir pan. 
Bet dažniausiai išlėkdavo su 
triukšmu. Nemažas jų skaičius 
dirba pirmininkais ir dabar. Vie 
ni jų statosi patogius namukus 
kur nors arčiau miesto, kiti jau 
spėjo išgarsėti iŠ gerosios pu
sės, treti stumiasi vos, vos.

Nemaža jy buvo išmesta už 
“buržuazines atgyvenas“, kaip 
girtuokliavimą ir pan.

Pavyzdžiui, buvusi LTST de
putatė Ramanauskienė su mei
lužiais prauliojo kolchozą ir 
prisiėjo patyliukais išvyti šu
nim šėko piauti. Veliuoniškiai 
Krocas su Varkulevičium tą pa
darė nedalyvaujant net mote
rims. Bet yra tokių, kaip pa
vyzdžiui Ariogalos rajono kol-
chozo “žingsnis pirmyn” pirmi-

M.(nukelta į 4 psl.)

“ŽALGIRIO" kolch<wa» Alytaus rajūne.



BAV

Visuomenė turi būti sukelta ant kojų

insti-visai Alto

= JUOZAS V1EKŠNYS 
to Angries skyrius, suolam- DĖL -SEPARAT1N(S VE1KLOS. 
zuotasKuchel - Lipscomb re
zoliucijai remti komiteto bran- Komiteto nariai pasisakė ir 
duolys, išdirbdamas veiklos dėl Naujienose vedamos akci
zams, tarėjo jau kelis posė
džius. Komiteto darbų koordi
natorius Leonardas Valiukas 
posėdžių dalyvius painformavo 
apie savo paskiausius pasitari
mus su rezoliucijų autoriais, 
kurie tvirtinę, jog rezoliucijos 
“nesančios įkištos į stalčių”, 
turinčios pritarimo Kongreso 
narių tarpe ir jei ne šioje sesi
joje, tai ateinančioje tikrai bū
siančios pajudintos. Šie mūsų 
draugai priminę, jog turime ko
voti ne tik už rezoliucijų pra
vedimą kongrese, bet ruoštis 
kovai ir už jų įgyvendinimą. 
Autoriai ragino spaudimo į Kon 
greso narius neatleisti. Tačiau 
jei šios sesijos* metu mūsų di
dysis troškimas nesirealizuotų, 
rezoliucijos autoriai yra sutikę 
tolimesnę strategiją aptarti 
bendrame su komiteto vadovy
be posėdyje.

Kongreso sesijai artėjant į 
galą, techniškai nebebuvo įma
noma komiteto formavimo dar
bų užbaigti, tad ir nuo lanky
mosi Washingtone rugsėjo mėn. 
viduryje komitetui teko atsi
sakyti. Dalinai suformuoto ko
miteto vardu spaudimas į rei
kiamas vietas bus daromas ki
tu būdu.

jos prieš rezoliucijas, vad. ‘se- 
paratinės veiklos’ pretekstu. 
Apie separatinę veiklą čia ir 
kalbos būti negali, jei separa- 
tine veikla nelaikysime Naujie
nų redaktoriaus kovos prieš 
rezoliuciją. Alto Centro vasa
rio 10 formalus nutarimas re
zoliucijas remti iki šiol nėra pa
keistas. Los Angeles Alto sky
rius, iki šiol vadovavęs kovai 
už rezoliucijos pravedimą, o da-

bar suorganizavęs tuo tikslu 
specialų komitetą, nieko dau
giau nedarė, o tik vykdė Alto 
Centro vasario 10 nutarimą. 
Naujienų redaktorius yra ne
sąžiningas, teigdamas, jog ak
cija už* rezoliucijų pravedimą 
kertasi su kažkokiu “Amerikos 
Lietuvių Tarybos vienbalsiu nu
tarimu, kuriame dalyvavo mūsų 
pagrindinių srovių ir didžiųjų 
fraternalinių draugijų atstovai”. 
(Naujienos, rugp. 18). Tokio vi
sų kartu sutarto nutarimo iki 
šiol nėra buvę .Atrodo, kad tas 
jo ‘vienbalsis nutarimas’ nereiš-

kia nieko daugiau^ kaip jo vie
no balsą, kurį nori primesti vi
sai tarybai Tai jau ir yra se- 
paratinė veikla, prieš kurią 
pats tariamai kovoja.

Žmonės, kuriems teko kalbė
tis su kitais Vykdomojo Komi
teto nariais, teigia, jog Alto 
Vykdomasis Komitetas neprita
riąs dr. A. Grigaičio akcijai 
Tačiau Alto Centro žmonėms 
reikia priminti, jog nedrįsda
mi rezoliucijų reikalu šiuo me
tu aiškiai ir oficialiai pasisaky
ti, daro žalą 
tucijai.

DR. A. RAZMA LB Tarybos posėdyje daro pranešimą apie milijoninį fondą. Už stalo sėdi iš k. į d.: dr.
A. Nasvytis, St. Barzdukas, dr. V. Vardys ir V. Kama n tas. Nuotr. V. Maželio

Veik visas didžiąsias Ameri
kos lietuvių kolonijas aplankęs 
komiteto narys Antanas Ski- 
rius ir neseniai Chicagoje lan
kęsis Alto sk. pirmininkas inž. 
J. Jodelė painformavo, jog vi
suomenės nuotaikos kovai už 
rezoliuciją esančios labai palan
kios. Vadovaujančių veiksnių 
tūpčiojimas vietoje ir plano 
stoka visuomenei buvo įkyrė
ję. Daug kas sveikinę losan- 
geliečių iniciatyvą ir pažadėję 
ją energingai remti.

Ruošdamiesi ilgesnei kovai 
ir priimdami dėmesin iš kitų 
vietovių ateinančias sugestijas, 
komiteto nariai vieningai pasi
sakė už komiteto praplėtimą į 
latvius ir estus, o taip pat ir į 
amerikiečius. Bus daromos pa
stangos iš amerikiečių sudaryti 

Atsiliepimų 
vienas kon-

garbės komitetą 
jau yra. Tarp jų 
gresmanas.

LIETUVIU FONDAS GERAME KELYJE
Kaip žinome, geležinio fon

do mintis gimė Bendruomenėj. 
Ir suprantama kodėl: Bendruo
menei skiriami tam tikri pla
nai bei uždaviniai, bet jiems 
pastoviai vykdyti taip pat rei
kalingos ir pastovios pajamos. 
Todėl geležinio fondo pagrin
dinis kapitalas turėjo būti ne- 
Jiečiamas, Bendruomenės veik
lai skiriant tik šio kapitalo ne
šamus procentus. Bendruome
nė šiuo keliu taip pat norėjo 
veiklą laiduoti ilgiems metams.

šalimais gimė milijoninio fon 
do mintis. Jai didelio gyvumo 
teikė ta aplinkybė, kad ji at
sirado privačios inciatyvos ke
liu. Apie dr. A. Razmą besi
telkią vyrai greitai laimėjo ne 
tik viešosios mūsų opinijos

Sumanymus prisimenant fondo pagrindinio kapitalo 
jamoms skirstyti sudaroma 
misija, į kurią po lygų skaičių 
narių skiria fondo vadovybė ir 
LB centro valdyba, 5. Bendruo
menė, kaip ir kiti asmenys bei 
organizacijos, fonde turi tiek 
balsų, kiek per ją įnešama au
kų, 6. balsų skaičius fonde ne
ribojamas. Kiti straipsniai tech
niško pobūdžio, tad jų nekar- 
tojame.

pa- 
ko-

simpatijas, bet surinko taip pat 
ir keliolika ar kelias dešimtis 
tūkstančių dolerių. Vadinas, šis 
užsimojimas be pastangos pasi
rodė dėmesio vertas reikalas.

Nemesk kelio dėl takelio
Bet atsiradus dviejų lygia

grečių fondų sumanymams bei 
pastangoms jiems įgyvendinti, 
tiesiog vokte suvokėme, kad 
mums reikia ne dviejų, bet vie
no fondo. Logika čia buvo pa
prasta ir aiški.

Visų pirma tam pačiam tiks
lui (lietuvybei saugoti ir glo
boti) steigti du fondu būtų ne
pateisinama prabanga. Antra, 
būtų ribotų jėgų ir pastangų 
nereikalingas sklaidymas. Užuot 
pasirinkę vieną tiesų ir platų 
kelią, būtume pasukę Šiaures
niais vingiuotais takeliais. Mū
sų gi tautos išmintis aiškiai pa
taria: nemeskite kelio dėl ta
kelio. Nebuvo galima atsiribo
ti nuo Bendruomenės, nes tai 
yra auganti organizuota lietu
vybės jėga, nebuvo galima taip 
pat paneigti spontaniai kilu
sios privačios iniciatyvos, nes 
interesuota individuali pastan
ga gyvenime yra nieku nepa
mainoma.

Neišvengiami buvo tam tik- tuvybči saugoti ir globoti. To
ri atskiri “pasikapojimai”. Bet 
Bendruomenės Tarybos sesijai, 
kuri turėjo Lietuvių Fondo rei
kalą svarstyti buvo rengiama
si su viltimi kad vienas kelias 
nebus pamestas dėl kelių ta
kelių.

Bendra kalba rasta
Viltys pasiteisino. Bendruo

menės Taryba iš tikrųjų pasi
rodė stovinti reikiamoj aukštu-

. moj. Į reikalą ji pažiūrėjo rea
liai ir blaiviai. Bendrą kalbą 
palengvino taip pat ta aplin
kybė. kad abiejų fondų pradi
ninkai buvo išrinkti į Tary
bą. Nebuvo kas reikalą drums
tų ir jauktų.
Fondo organizavimo principai

Tuo būdu Bendruomenės Ta
ryba sutarė ir nustatė tokius 
Lietuvių Fondo organizavimo 
principus: 1. fondo tikslai for
muluojami pagal lietuvių kultū
ros išlaikymo tikslus ir Internal 
Revenue Code punktus, įgali
nančius atleidimą nuo mokes
čių. 2. fondo įstatai keičiami 
LB Tarybos pritarimu, 3. fon
do valdybą renka aukotojai, 4.

Kvietimas jungtis | komitetą 
Kuchel -Lipscomb rezoliucijai 
pravesti neliko be atgarsio. At
siliepimas labai gausus, pra
lenkęs visas organizatorių vil
tis. Pritarusiųjų komiteto idė
jai ir jau sutikusių įeiti yra 
susidarę virš 60 asmenų, nors 
atsakymai dar tebeplaukia. Los- 
angeliečiams nėrą lengva su
rasti visus tuos, kurie norėtų 
ir galėtų į komiteto veiklą įsi
jungti. Posėdyje nutarta orga
nizuoti specialius klubus vieto
se. Visa lietuvių patriotinė vi
suomenė turi būti sukelta ant 
kojų ir jos vieningą valią turi 
žinoti Washingtonas. Kovojant 
galima ir pralaimėti, bet tūp- 
čiojant vietoje niekada nelai
mima. Slaptieji Jaltos dokumen
tai liudija, kad formalų Balti
jos valstybių ir Lenkijos par
davimą Stalinui sulaikė ne ko
kie Roosevelto užtikrinimai (ku
rie buvo ciniškai melagingi), ne 
atskirų veikėjų žygiai, bet Ame
rikos lietuvių ir lenkų visuo
menės aktyvumas. Rooseveltas, 
kalbėdamas su Stalinu, tai tie
siai pareiškė: “Amerikoje yra 
daug lenkų ir lietuvių kilmės 
žmonių”. Rooseveltas bijojo vi
suomenės reakcijų. Ir dabar 
VVashingtonas turi pajusti vi
suomenės svorį.

KOVA IKI PERGALĖS
Komiteto nariai savo posė

dyje vieningai sutarė kovą ves
ti tol. kol byla bus laimėta, 
manydami tuo išreiškia patrio
tinės lietuvių visuomenės nusi
statymą. Komiteto nariai taip 
pat vieningai sutarė, kad ko
vai už Lietuvos laisvę nereikia 
prašyti valstybės departamen
to leidimo, kaip kad įrodinėja 
Naujienos. Esame laisvi žmo
nės laisvame krašte ir kovoja
me už laisvę saviesiems ir pa
sauliui. Komitetas tikisi visos 
visuomenės dėmesio ir aktyvios 
paramos savo veiklai. Ypač bus 
vertinamos įvairios nuomonės 
ir sugestijos komiteto darbams. 
Atskirų asmenų ir draugijų var
du atsiųsti laiškai bus saugoja
mi, kaip vertingi dokumentai, 
išreiškiu tikrąsias dabartinės 
lietuvių visuomenės nuotaikas.

UŽKANDŽIAUJA... “Lietuvos atsiminimą” radijo piknike Rahway, N. J.
Nuotr.. V. Maželio

PATERSON, N.I.
— Valerija Lechavičienė, žy

maus parapijos veikėjo Juozo 
Lechavičiaus žmona, buvo sun
kiai susirgus ir 2 mėn. išgulė
jo šv. Juozapo ligoninėje. Jau
sugrįžo namo, sveiksta ir po Vita Tallat-Kelpšaitė, Danguo- 
truputį taisosi.

— Studentę ateitininkę sto
vykloj prie Lake Ariel, Pa., 
dalyvavo iš Patersono: Al. šau
lys, kuris buvo stovyklos spor
to vadovu, Irena Bražinskaitė,

— Marija Šaulienė rugsėjo 
8 šventė vardines. Ją pasvei
kinti susirinko nemažas būrys 
jos draugų iš Patersono ir iš 
toliau.

lė Masionytė, Virginija Paulytė, 
Algis Liaugaudas, Henrikas Vi
limas, Aloyzas Vilimas. Jane 
Adomaitytė, pereitą pavasarį 
baigusi Rutgers uriiversitetą. 
Newark, N. J., buvo stovyklos 
mergaičių vadovė.

Sav. B. KUČINSKAS

. . Brooklyn II, N. Y.35 So. 8th Street . .

EVergreen 7-2155

PASKUTINIU NUTARIMU 
DIVIDENDAI IŠMOKAMI

— Henrikas Vilimas, atlikęs 
karinę prievolę, rugsėjo 13 iš-

metų ketvirčiais dviems metams ar 
normalaus ir $6% specialaus priedo)

St. Barzdukas
JAV LB Tarybos Prezidiumo 

Pirmininkas

’ NORMALUS DIVIDENDAS 
METUS METŲ KETVIRČIAIS

NUO PADĖJIMO DIENOS 
apskaičiuojama METŲ KETVIRČIAIS

BAŽNYTINIŲ ŽVAKIŲ DIRBTUVĖ

Bendruomenės tarybos spren
dimas geras: atsižvelgta į pa
čius aukotojus fondo pasiseki
mui, Bendruomenė gi yra tik
ra dėl fondo pastovumo bei so
lidumo, jai taip pat duodamas 
fonde ir labai siprus balsas.

Einamosios sąskaitos
Taigi fondo Organizavimas į- 

statytas į gerą kelią. Jis tam
pa realybė. Jo įstatams pagal 
čia minėtus principus perre
daguoti yra sudaryta speciali 
komisija.

Bet ne mažiau svarbus rei
kalas — tai pačių pinigų plau
kimas. To reikalauja gyvieji 
tautiniai mūsų uždaviniai, į tai 
turi atsiliepti mūsų pačių sa
vigarba. Iš tikrųjų liūdna būtų, 
jei pasiturįs lietuvis lenktus 
fondo, kurio pinigai eis pačiam 
didžiajam mūsų tikslui — lie-

dėl su didele pagarba minime 
individualius aukotojus, gyvu 
pavyzdžiu rodome Bendruome
nės Rochesterio ir Baltimorės 
apylinkes, į fondo mintį atsi
liepusias tūkstantinėmis.

Lietuvių Fondo einamosios 
sąskaitos:

1. Standard FederaI Saving 
and Loan Association of Chi- 
cago, 4192 Archer Avė., Chica- 
go 32, D! Sąskaita Nr. 89463 
(aukos saugojamos A. Razmos, 
G. Baluko, F. Kauno ir V. 
Šmulkščio parašais).

2. The Superior Savings and 
Loan Association, 6712 Supe
rior Avė.. Cleveland 3, Ohio. 
Sąskaita Nr. 20656 (aukos sau
gojamos LB Centro Valdybos).

Su mėilužiais prašvilpė kolchozą 
(atkelta iš 3 psl.)~ 

kesnė skatinimo priemonė, vis 
dėlto tikslo atsiekianti, kolcho
zas stumiasi pirmyn. Žinoma, 
Į kolchozų pirmininkus ir to
liau kreipiamas didelis dėmesys 
Į išmestųjų ar pabėgusių vie
tas siunčiami kiti. Į ra j komo 
posėdį pašaukti tarnautojai at
eina su drebančia širdimi, ar

negaus "rekomendacijos" j kol
chozą.

Iš to dar galima spręsti ir 
apie kolchozinių įstatų demokra 
tiškumą. Kur gi ta laisvė kol- 
chozininkams išsirinkti savo 
pirmininką? Bet ką gi čia klaus
ti apie laisvę pavergtoje Lietu
voje? Tai iš viso tik archyvui 
tinkanti sąvoka.

RELIGIOUS CANDLES OF EVERY DESCRIPTION

Resid. ILlinots 8-7118

— Šv. Kazimiero parap. su
vyk0 studijuoti į katalikų As- Kakčiai paminėti yra spausdi- 
sumption kolegiją Worcester, namas leidinys. Jame bus trum- 
Mass. Studijuos fizinę terapiją. pa parapijos ir jos draugijų 
Yra baigęs šv. Jono gimnaziją, istorija ir sveikinimai. Leidinys 
Paterson, N. J. iliustruotas. Jubilėjus minimas

— Vytautas Kepenis, JuU- spaUolS.
jos ir Alfonso Kepenių sūnus, 
pereitą vasarą labai gerais pa
žymiais baigė Fairleigh Dicken- 
son universitetą, Teaneck, N. J. pereitame nr. Patersono ži- 
Studijavo biologiją, iš kurios ga- niose, iškritus vienai eilutei, 
vo bakalauro laipsnį. Žada to- išėjo kas kita negu turėjo bu
liau studijuoti odontologiją. ti- 0 turėjo būti taip: “Para

pijos sodalietės pasižadėjo nu-
— Stud. Algimantas šaulys pirkti Švč. Marijos altorių, lai- 

dalyvavo Liet. Katalikų Moks- dotuvių direktorius J. Kotran 
lo Akademijos suvažiavime, ku
ris įvyko darbo dienos savait
galyje Chicago, III.

Atitaisoma. Darbininko

— šv. Juozapo altorių, o M. 
ir K. Ivoškai — didžiajam 
altoriui kryžių už 175 dol.’

PATARNAUJAME DAUGIAU KAIP 100 METŲ

Dividendai apskaičiuojami
daugiau (3%%

31/2%
PER MZT

3 %
JĮ PER METUS

Užeikite, rašykite ar telefonuokite bet kuriam mūsų banko skyriui

THE

KINGS COUNTY
SAVINGS BANK 
A MUTUAL BANK 

kur jūsy pinigai tarnauja tik j u m s 1”

- Eastem Parkuay Office: 
539 EASTERN PARKWAY 

at Nostrand Avenue 
Pirmadieniais - Penktadieniais 
nuo 9 v. ryto iki 3 v. popiet 

Plrmad. vakarais' nuo 5 iki 8 v. 
PResident 3-7000

IN BROOKLYN, N. Y.
Brodwav Office: 

135 BROADWAY at Bedford Avė 
Antradieniais - Penktadieniais 
nuo 9 v. ryto iki 3 v. popiet 

Pirmadieniais — 
nuo 9 v. ryto iki 7 v. vakaro 

STagg 2-5«76
IN NASSAU COUNTY 

MASSAPEOUA OFFICE: 
HICKSVILLE ROAD and JERUSALEM AVENUE 

Maraapegua, N. Y.
Monday to Frtday 10 A. M. - 4 P. M. 

Fiidav Evertngu « - 9 P. M. 
PYramM 9-6100

Mcmber Fedcral Dcpcslt Insurance Corporation



Lietuvių šventė Los Angeles Įiš visurĮ
Sol. J. Vaznelis žavėjo klausytojus

lietuvių 
sandara 
bei ver- 
(Domas

PRANCIŠKONAI po šventimų. Pirmoje ^eilėje iš k. j d.: ktier. 
Jeronimas Fernas, Juozas Bacevičius, Antanas Kvederis ir Au
gustinas Simanavičius. Antroij eilėj TSv. Modestas Stepaitis ir 
pranciškonų provincijolas Tėv. Jurgis Gailiušis.

Rugsėjo 10 Kalifornijos lie
tuvių diena praėjo su dideliu 
dvasios pakitimu Tai buvo re
ta šventė Los Angeles lietuvių 
kolonijoj, sutraukusi didelį 
skaičių žmonių iš San Diego, 
St. Barbara, Yucaipa, Long 
Beach ir kitų vietovių. Dėme
sio centre buvo solistas J. Vaz
nelis iš Chicagos, kuris tą die
ną sultingu bosu giedojo su
mos metu šv. Kazimiero' baž
nyčioje, o vėliau koncertavo 
erdvioj ukrainiečių auditorijoj, 
gausiai perpildytoj svečių. Tarp 
jų matėsi iš toliau atvykę buv. 
Lietuvos operos solistė V. Jo- 
nuškaitė - Leskaitienė ir buv. 
ministeris pirmininkas gen. J. 
Černius su žmona. Koncertas 
buvo pradėtas su mažu pavė
lavimu LB apyl. pirm. inž. J. 
Motiejūno kalba. Daugelis, gal 
būt tikėdamiesi ilgų nuobodžių 
kalbų, kaip paprastai būna to
kiomis progomis, atėjo pavėluo
tai jau koncertui prasidėjus. 
Sol. J. Vaznelis klausytojus nu
teikė ne tik puikia balso me
džiaga, kūrinių gražiu išpildy
mu, bet taip pat puikiu artis
tišku įsijautimu bei vaidyba, 
o kartu ir savo impozantiška 
išvaizda. Solistas susilaukė ilgų 
plojimų ir buvo pakartotinai 
iškviestas scenon.

Gilų įspūdį paliko ir Dainos 
kvarteto debiutas. Matyti, jo 
vadovas P. Armonas buvo daug 
pastangų įdėjęs. Kvarteto daly
viai V. Mačys, V. Dargis, M. 
Jarašiūnas ir B. Seliukas sce
noje jautėsi laisvai, kaip ir de
ra jau patyrusioms daininin
kams. Antroje koncerto dalyje 
kvartetas dainavo kartu su so
listu Vazneliu. Ypač įspūdingai 
buvo atlikta arija Aukso sta
bas iš Fausto operos. Kvarte
tui akomponavo jauna, bet jau 
savo gabumais pasireiškusi pia
nistė R. Apeikytė, solistui —

ir kiti'buvo apdovanoti lietu
viškomis knygomis. Sol. Vazne
lis, būdamas Los Angeles, bu
vo apsistojęs pas. Dabšius, ku
rių sūnus Rimtautas yra daug 
žadantis solistas.

Prasidėjo mokslas
Rugsėjo 16 lituanistinė šeš- 

tad. mokykla pradėjo 13 moks
lo metus šv. Kazimiero par. pa
talpose. Tą dieną buvo tėvų 
susirinkimas, kuriame išrinktas 
naujas tėvų komitetas: pirm. J. 
Motiejūnas, sek. G. Gudauskie
nė ir ižd. V. Kevalaitienė. Iš 
buv. tėvų komiteto perimtas 
iždo likutis iš 105.35 dol. Mo
kinių tėvai įsipareigojo mokė
ti po 2 dol. mėn. nežiūrint, 
kiek tos šeimos vaikų lanko 
mokyklą. Nutarta mokytojams 
mokėti po 1.25 už pamoką. 
Šiais metais, klebonui kun. J. 
A. Kučingiui leidus, lituanisti
nė mokykla dirbs naujose pa
rapinės mokyklos patalpose. 
Naujas tėvų komitetas ir mo-

kyklos vedėjas L Medžiukas ap
silankė pas kleboną, su kuriuo 
aptarė eilę lituanistinio švie
timo klausimų. Klebonas kon
statavo liūdną reiškinį, kad pa
rapinėje mokykloje dalis lietu
vių vaikų nelanko lietuvių kal
bos pamokų.
Lietuviai tarptautinėje dienoje

LB skyrius reprezentuos lie
tuvius tarptautinėje dienoje, 
kuri įvyks spaDo 7 ir 8 Inter
national Institute. Lietuvių tau
todailės parodėlę sutiko tvarky
ti architektas E. Arbas, talki
nant D. Vebeliūnaitei. Abi 
dienas tautinius šokius šoks 
jaunimo šokėjų grupė Žilvitis, 
vadovaujama D. Vebeliūnaitės. 
Tautiniais drabužiais pasipuošu
sios skautės budės parodėlėj 
ir aiškins apie mūsų tautodai
lę ir lietuvių tautos likimą 
okupacijoj. Propagandai bus 
panaudotas Alto Los Angeles 
skyr leidinėlis anglų kalba apie 
Lietuvą. M.

LOS ANGELES skautų rajono vasaros stovykloje. Nuotr. L. Kančausko.

IŠ LIETUVOS VYČIŲ VEIKLOS
Janonis pranešė, kad bus keg- 
Davimo rungtynės spalio 1 
Schuyler Lanes, Kearny, N. J. 
Pradžia 6 v. v.

Joseph Sable informavo, kad 
kitais metais Liet, vyčių sei
mas bus New Yorke ir kad 
New Yorko - New Jersey apskri 
tis bus seimo šeimininkai. Sei
mas bus rugpiūčio 22 - 26.

Buvo pranešta, kad Kunigų 
Vienybė apskrities dvasios va
du paskyrė kun. Petrą žemei- 
kį, šv. Mykolo parapijos vika
rą Bayonne, N. J. Apskrities 
vadovybė šia proga dėkoja kun. 
V. Karalevičiui, kuris ilgus 
tus buvo dvasios vadu.

Joan Mažeika ir Carolyn 
gin paskirtos apskrities
dybos ryšiam palaikyti. Great 
Necko kuopa pranešė, kad šeš
tadienio vakare rengia šokius 
Kolumbo vyčių salėje Port Wa- 
shingtone, N. Y.

Great Neck, N. J. — New 
Yorko ir New Jersey Lietuvos 
vyčių apskrities susirinkimas 
buvo rugsėjo 17 Kasmočiaus 
salėje. Susirinkimą sukvietė 
pirmininkas Larry Janonis, mal
dą sukalbėjo kun. St. Raila. 
Svečius globojo 109 kuopos 
pirmininkas Al. Wasey- Vasi
liauskas. Jis tarė sveikinimo 
žodį.

Praėjusio susirinkimo proto
kolą perskaitė Charles Strolis. 
Apie vyčių seimą. Įvykusi Cle- 
velande, kalbėjo delegatai Fr. 
Vaškas ir Albin Jankas. Apie 
darbo planus ir kultūrinę veik
lą kalbėjo Ann Klem. Iškeltas 
sumanymas paskelbti rašinio 
konkursą apie lietuvių kultūrą. 
Konkurso terminas vasario 1, 
premijos bus įteiktos per me
tinius pusryčius kovo mėn. Su
sirinkusieji nubalsavo paskirti 
tam reikalui pinigų.

Sporto reikalų vadovas Larry

ciskonai įšventinti 
dijakonais

Wappingers Falls, N. Y., 
pranciškonų kunigų seminarijo
je, rugsėjo 16 diakonais buvo 
įšventinta 16 klierikų, tarp jų 
trys iš šv. Kazimiero provin
cijos: Augustinas Simanavičius 
iš Maspetho, N. Y., Juozas Ba
cevičius iš East Chicago, Ind. 
ir Antanas Kvederis iš Pitts- 
burgh, Pa. Be to, mažesniuo
sius šventimus priėmė klieri
kas Jeronimas Fernas iš Brid- 
geville, Pa. šventimus suteikė 
New Yorko arkivyskupijos aug
ziliaras vysk. Furlong.

šventinimo iškilmėse dalyva
vo lietuviai pranciškonai: pro
vincijolas Tėv. Jurgis Gailiu
šis, Tėv. Modestas Stepaitis ir 
br. Jurgis Petkevičius.

Naujieji diakonai kunigais 
bus įšventinti 1962 metų bir
želio 16. Iš jų Augustinas Si
manavičius yra gimęs Gražiš
kių par., Juozas Bacevičius — 
Alvito par., abu Vilkaviškio 
vyskupijoje.

me-

Na- 
val-

Kitas apskrities susirinkimas 
bus gruodžio 3 Lindene, N. J. 
šeimininkais bus 113 vyčių 
kuopa.

šiame susirinkime dalyvavo 
penkios kuopos. Dėkojame 
Great Necko vyčiams už ma
lonų priėmimą ir vaišes.

Newarko vyčių 29 kuopa 
rugsėjo 30 šv. Jurgio salėje 
rengia pietus ir šokius. Pra
džia 7:30 v. v. Pirmininkas John 
Remeika, vicepirm. Christina 
Korbet. Auka 4 dol. F.V.

— Lituanistikos Intit. Chi- 
cagoje mokslas prasidėjo rugsė
jo 16. Be anksčiau įstojusių 
naujų studentų, institutą lan
kyti paskutiniuoju laiku užsi
rašė Zita Ącalinaitė, Jūratė 
Bigelytė, Ramunė Juozevičiūtė, 
Konstancija Petrylaitė ir Sau- 
lenė Venclovaitė. Iš viso insti
tutą lankyti jau užsirašė 27 
nauji studentai, šio semestro 
pirmojoje pusėje skaitomi šie 
kursai: Lietuvių tautos istori
jos šaltiniai, jos periodai ir tų 
periodų charakteristika (dr. V. 
Sruogienė); Bendrinės 
kalbos kursas; sakino 
ir jo skyryba, rašiniai 
tūnai iš anglų kalbos 
Velička). Paskaitos esti šešta
dieniais nuo 9:30 Jaunimo Cen
tre.

— Edvardas ir Sofija Kri&u- 
naičiai, Druskonie Hali vasar
vietės savininkai, rugsėjo 25 
mini savo 25 metų moterystės 
sukaktį.

— Kun. Balys Ivanauskas 
paskirtas Clevelando šv. Jurgio 
parapijos klebonu, šioje para
pijoje kun. B. Ivanauskas yra 
vikaravęs 16 metų.

Stasys Citvaras, solistas, lai
kinai apsigyvenęs New Yorke, 
rugsėjo 9 išvyko su kazokų cho
ru gastrolių kelionei po Euro
pą. Užtruks apie 6 mėnesius. 
Choro vadovas Serge Jaroff yra 
prasitaręs choristams, kad ši 
choro kelionė gali būti pasku
tinė. Grįžus iš Europos apie 
kovo mėn., numatytas jų kon
certas Carnegie Hali, New Yor
ke.

Kun. dr. V. Kaziūnas, Vati
kano radijo lietuviškojo sky
riaus vedėjas, neseniai-atvykęs 
iš Romos, spalio — lapkričio 
mėnesiais bus Chicagoje ir lie
tuviškose parapijose bei salė
se kalbės apie Lietuvos dabar
tinę padėtį ir komunistų žiau
rumus. Vatikano radijas su lie
tuviška programa yra beveik 
vienintelė religijos mokytoja 
Lietuvoje, todėl svarbu Šią pro
gramą išlaikyti. Į Chicagą kun. 
dr. V. Kaziūnas vyksta LKRŠ 
įgaliotas. Jo adresas bus: 6336 
So. Kilboum Avė., Chicago 29, 
UI., telefonas PO 7-1687.

2I0RĖK, broliuk, kad juosta nepasileistų... Onos (Vaškienės ma
žieji Šokėjai dalyvavo lietuvių dienos programoje Kennebunkporte, 
Me. Nuotr. B. Kerbelienės

Baltimore, M<L
Susituokė šv. Alfonso baž

nyčioje rugsėjo. 17 Viktoro ir 
•Alberto Šalkauskų dukrė Leo
kadija su Ričardu Vandenburg. 
Viktoras Šalkauskas uoliai vei
kia Šv. Vardo draugijoje, jo 
žmona ir dukra sodalietėse. Mo
terystę palaimino kun. J. An- 
toszewski, vestuvių vaišės įvy
ko lietuvių svetainėje.

Kalėdojimas šiemet pradeda
mas rugsėjo 26. Kiekvieną sek
madienį iš sakyklos bus pra
nešta, kokius rajonus kunigai 
lankys. Kaip ir kiekvienais me
tais, kunigai pašventins namus, 
apdovanos plotkelėmis ir 1962 
kalendoriumi. Įteiktos kunigam 
aukos bus skiriamos parapijos 
mokyklos išlaikymui.

Lietuvių posto 154 nariai per 
dvidešimt metų savo susirinki
mus turėdavo Lietuvių atletų 
klube. Dabar persikelia į Dėtu
vių svetainę. Ten kiekvieną an
trą mėnesio trečiadienį bus po
sėdžiai. Rugsėjo 24. sekmadie
nį. ten bus iškilmingas naujos 
valdybos įvesdinimas. Dalyvaus 
miesto atstovai ir legiono or
ganizacijos pareigūnai, moterys 
pagelbininkės. Po programos 
— vaišės.

Antanas Budrys, senos kar
tos Detuvis. ilgai gyvenęs Bal- 
timorėje. mirė savo namuose 
rugsėjo 12. Gedulingos mišios 
už jo vėlę buvo aukotos rug
sėjo 15, palaidotas Loudan 
Park kapinėse. Liko liūdinti 
žmona Anastazija ir nuliūdę 
sūnūs Adomas ir Edvardas.

Petronė Mačiulaitienė, viena 
iš seniausių mūsų kolonijos lie
tuvių. mirė rugsėjo 13 Belair, 

ciškonų gimnaziją Kennebunk- Baltimorės priemiestyje. Mišios 
port. Me., ir pradėjo studijas už jos sielą buvo aukotos šv. 
Bostone. Alfonso bažnyčioje rugsėjo 15.

Nemažai broektoniečių, siu n- Palaidota Holy Redeemer kapi- 
tę į Lietuvą siuntinius per Ge- nėse.

R. Buell, jau seniai lietuviams

V. Mitkutė. Koncertui pasibai-

Viršininkė

Kun. Albertas Kontautas

širdyse prisimins visus gera
darius savo maldose ir pasiau
kojimuose.

skyrė vienkartinę 50 dol. sti
pendiją Algiui Stašaičiui, kuris 
šiemet baigė šv. Antano pran-

Motina Cecilija 
Nukryžiuotoje Jėzaus Seserų

neral Parcel and Travel Co. Marijona Dvlskienė,

piknike.
Visiems Nukryžiuotojo Jė

zaus seserų prieteliams ir rė
mėjams išreiškiame nuoširdžią

Jonas Obelinis kitu; Brocktono miesto majo- Rėmėjų Draugijos pirmininkas

ŽINIOS IŠ BROCKTON, MASS.

PUTNA-O —T. Ap.ll. « — S Kai "i«US B Si“ntėjU " eilė anūkų,
įsikūrė Petnamc, Conn. Nuotr. B. Kerbeliente. u.D

Adomas Barauskas po sun- 
pažįstama Hollywoodo pianistė, kios ligos mirė rugsėjo 8, pa- 
Koncerto programai vadovavo laidotas rugsėjo 11 iš šv. Ka

zimiero ‘ bažnyčios Kalvarijos 
gus, solistas, kvarteto vadovas kapinėse. Nuliūdime paliko mo

tiną Moniką, žmoną Zuzaną 
(Jermalavičiūtę). dukteris Mari
ją ir Konstante ir sūnų My
kolą. Velionis buvo gimęs Bos
tone. Atsikėlęs į Brocktoną 
prieš 16 metų, čia visą laiką 
dirbo Knappo batų fabrike. Tu
rėjo gerą balsą, mėgo muziką 
ir dainą, dalyvavo Detuviškų 
parengimų programose, bet dau 
giausia giedojo šv. Kazimiero 
parapijos chore. Choras neteko 
didelės atramos, o parapija nuo
širdaus, uolaus ir veiklaus sa-

HARTFORD, CONN.

LDS 6 kuopos susirinkimas 
įvyks rugsėjo 24, 1 vai. popiet 
mokyklos patalpose. Bus pa
darytas pranešimas apie LDS 
seimą, bus renkami atstovai į 
Conn. apskrities suvažiavimą, 
kuris įvyks spalio mėn. Visi 
nariai prašomi dalyvauti.

Šv. Jono Evang. draugijos 
susirinkimas bus spalio 1 d. 
Nariai prašomi dalyvauti. (Rep.)

vo nario, šeimai reiškiama gi
li užuojauta.

40 valandų atlaidai rugsėjo 
15, 16 ir 17 buvo sutraukę 
daug žmonių. Pamokslus sakė 
kun. P. Remeika, vienuolis ma
rijonas. Iš kaimyninių parapijų 
šį kartą nebuvo nė vieno sve
čio kunigo per visus atlaidus.

Rekolekcijos pradedamos 
spaDo 23, pirmadienį, ir baigia
mos Kristaus Karaliaus šven
te, spaDo 29.

Parapijos karnavalas įvyks 
spaDo 5-7. Pelnas skiriamas 
parapijoje dirbančių Nukryžiuo
tojo Jėzaus seserų vienuolynui 
statyti.

Studijas kolegijose šiemet 
pradėjo Vidas Venčauskas — 
prekybos ir administracijos, 
Jarūna Večkauskaitė — medi
cinos technologijos, Algis Sta
šaitis — inžinerijos. Dalia Lu- 
donytė — sekretorės. Visi stu
dijuoja Bostone.

Nijolė Tamošaitytė ir Jokū
bas P. Valentukevičius (Wal- 
lant) susituokė rugsėjo 2 šv. 
Kazimiero par. bažnyčioje. Jau
nieji po vestuvių išvyko į No. 
Carohna, kur jaunasis dirba 
formaceuto darbą. Aukštuosius 
formacijos mokslus baigė Bos
tone. Jaunoji yra baigusi slau
gės mokslus.

ANSONIA, CONN.

Ričardas J. Kaselaitis, 20 mo
tų studentas, žuvo auto nelai- . 
mėje rugsėjo 16, netoli Sey- 
mour, Conn., ant Great Hill 
Rd., kai 
mobilis, 
sitrenkė 
nelaimė 
taus ir 
priklausė Ansonijos šv. Antano 
parapijai. Palaidotas rugsėjo 18

jo vairuojamas auto- 
netekęs kontrolės, at- 
į medį. Spėjama, kad 
įvyko dėl didelio. lie- 
blogo kelio. Velionis

senos 
kartos Dėtuvė, sirgusi paskuti
nius metus, mirė savo .tarnuose 
rugsėjo 14. Gedulingos mišios 
už jos sielą buvo aukotos šv. 
Petro bažnyčioje rugsėjo 18.

New Yorke (tai agentūrai at
stovauja Brocktone P. Grušie
nė). yra susirūpinę, kad jau 
penktas mėnuo, kaip siuntiniai 
nėra pasiekę Lietuvoje gimi
nių. Yra kalbų, kad siuntiniai Palaidota Holy Redeemer kapi- 
visai neišsiųsti, o kiti sugrįžo, nėse. Liko nuliūdusios dukros 
nes nebuvo apmokėti, nors pi- Marė. Valerija ir Paunfelija ir

Nukryžiuotojo Jėzaus Seserų padėka
Nukryžiuotojo Jėzaus seserų rui Leonard Ellershaw.

Taip pat dėkojame visiems 
svečiams kunigams, klierikams, 
seserims; didžiai gerbiamiems 
klebonams ir kunigams, kurių 
pritarimas ir pagalba yra taip 
reikšminga naujosios koplyčios

ir jų rėmėjų draugijos vardu 
nuoširdžiai dėkojame visiems, 
kurie prisidėjo prie žemės pra
kasimo apeigų naujajai koply
čiai ir prie metinio pikniko 
motiniškame name Brocktone.
Dėkojame Visagaliui, kurs tei- aukų telkime; rėmėjų draugį- 

kia nuolatinę palaimą ir pagal- jos valdyboms ir nariams, se- 
bą seselėms jų darbe; Jo Emi
nencijai kard. Richard J. Cu- 
shing, kuris davė leidimą pra
dėti naujosios koplyčios staty
bos darbą ir rūpinasi jos to
limesne pažanga; Jo Ekscelenci
jai vysk. Thomas J. Riley, Bos
tono AugziDarui, kuris Vadova- į žemės prakasimo apeigas ar- 
vo žemės prakasimo apeigoms ba kurie dalyvavo metiniame 
ir pasakė pritaikytą kalbą; iš
kilmingų mišių dalyviams: ce
lebrantui kun. Jonui švagž- 
džiui. . vienuolyno kapelionui; 
dijakonui kun: dr. Antoninui padėką. Seselės su dėkingumu 
Jurgelaičiui, O. P.; subdijako- 
nui kun. Petrui Shakaliui: ce
remonijų vedėjui kun. Albertui 
Abračinskui; pamokslininkui 
kun. Kęstučiui Balčiui; žemės 
prakasimo ceremonijos vedėjui 
kun. Jonui žuromskiui; kalbė
tojui prel. Pranciškui Virmaus-

seDų prieteliams. rėmėjams ir 
aukotojams; pikniko komitetam 
ir darbininkam, jų vadovui Hi- 
politui Moncevičiui, kuris tiek 
daug laiko ir darbo įdėjo, kad 
piknikas gražiai pavyktų; vi
siems, kurie asmeniškai atvyko

s * f
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Vaizduoja senosios Lietuvos 
gyvenimą Mindaugo laikais. 
Idiliški kaimo vaizdai. Svcfttčs. 
senieji papročiai ir ano meto 
žmonės patrauks visus skaity
tojus.
Knygą iSleido DARBININKAS. 
3“4 psl.. kaina 4 dol. Gaunama 
Darbininko administracijoj.

910 Willoughby Avenue, 
Brooklyn 21, N. Y.



II

Darbininkui J
paremti aukojo I
Po 340 dol.: M. Gaidimaus- 

kas, J. Vanagas, J. Mackevičius, 
E. Kezienė, V. česnavičius, S. 
Šilkas, A. Bagdonas, P. Zelvis, 
O. Panetauskienė, 0. Sijevičie- 
nė; visi iš Brooklyn, N. Y. |

Po 3 doL: M. Tamošickas ir 
D. Zikaras, Brooklyn, N, Y.; 
J. Černius, Maspeth, N. Y.; A. 
Laukžemienė, Neuark. N. J.; 
kun. dr. V. Pavalkis. San Fran- 
cisco, Calif.; A. Vizbarą. Dune-^ 
din, Fla.

Po 1.50 do.: E. Gutmanas, 
Brooklyn, N. Y., V. A. Shim- 
kus, Newton, Mass.

Po 2 dol.: Kun. B. Sugintas, 
J. Tričys, V. Simanavičius, M. 
Krasauskas; visi iš Chicago, 
UI.; V. Kazlauskas, Cicero, UI., 
D. Surantas. Rockford. III., E. 
Blass, Detroit, Mich., E. Gui- j 
gonis, St. Charles, Mich.. A. j 
Ivaškevič, Waterbury. Conn.. V. -j 
Radzevičius, Bethel. Conn.. 
Sedguich, Stratford, Conn.; 
Mazuraitis, A. Maskeliūnas, 
B. Saliūnas, W. Mazuraitis
Pittsburgh, Pa.: K. Butkys. R. 
Markevičius, M. Kučinskas. J. 
šeštokas, B. Giržadas, J. Vaške
vičius ir M. Kivytienė — Brook
lyn, N. Y., B. A. Sutkus, A. 
Krulikas, J. Kumpikas, V. Že- 
mantauskas — Richmond Hill, 
N. Y., K. Mitinąs ir O. Miti- 
nienė. Fremont Center, N. Y.; 
A. Briedis, Central Islip, N. Y..

Pliauskas, Bayside. N. 
Matonis, Freeport, N. 
Kazakevičius. Maspeth.
J. Lipnickas. Woodhaven.

Y., kun. J. Ruokis. Little.

H. W. FEMALE RAILINGS - WELDING

W.
J.

ED. F. KATALINAS

J.

N.

N.
Falls, N. Y., W. Dargis, New 
York, N. Y., M. Gorskienė, T. 
Janukėnas. Bostoną, Mass.

Nuoširdžiai dėkoja
Darbininko Administracija

RELIGIOUS NOTICE

MASS AT 12:15 NOON DAILY

PRESENTATION

OF THE

BLESSED VIRGIN MARY

CHURCH
Parsons Blvd. A 89th Avė., Jamaica 
t and addltional Mass at 5:45 .P.M.
on Holy Days and Ist Friday) 
Most Queens Bus Line stop in front 
of the Church; One block from 6th 
& Sth Avė. Subivay. Parsons Blvd. 
station; 1 Block to Broadvvay "’L,".

BUYERS FOR

INSTITUTIONS ! !
\VE FEATURE:

U.S.D.A. PRIME & CHOICE
MEATS

"GRADE A POULTRY
PROVISIONS

ALL SPECIALTY FOODS
Purveyors to the Finest Clubs. 
Hotels, Restaurants and Insti
tutions since 1945 — Special 
consideration to Religious In
stitutions.

NORTH JERSEY

BUTCHERS. INC.
“House -of Quality"

WAYNE, NEW JERSEY

MU 4-2777

TEmple 5-0211

Lietuvis—kandidatas į miesto tarybą
Ateinančių pirminių rinkimų 

proga Cleveland, Ohio. Lietuvių 
Demokratų klubas Clevelande 
rengia politinį susirinkimą, ku
ris Įvyks rugsėjo 22, penkta
dieni, 7:30 v. v. lietuvių salė
je.

Edward F. Katalinas. gyvenąs 
8315 Medina Avė., yra kandi
datas iš 21-jo rajono į miesto 
tarybą (council). Jis yra lietu
vių demokratų klubo narys ir 
oficialiai jo remiamas. Yra daug 
galimybės jam laimėti pirmuo
sius rinkimus ir net būti iš
rinktam į miesto tarybą 21-

CUROREAN GIRI. Do Gvneral House- 
work. Plain <-<M>kiug. SbouJd be caj>- 
able and tharough house for
lovely suburbau home. In Short Hills. 
N. J.. Privati rootn and bath. Wi!l be 
coEgenial tame for qualified person. 
Call collect DR 6-5083 (Short Hilla. NJ) 
or write Box S-ll. Room 824. 11 Weat

BUSS. OPORTtJNITY

$16.000 Cash Needed 
Bar 50. Hali 300 Seating 

Suffolk Countv — Exclusivė vvith 
RICHARO HEINZ

133 E. Main Street. Babvlon. L. I. 
MO 9-3173 .... MO 9-0077

MOVING

A and N

LIGHT MOVING
REASONABLE RATES

PR 8-7661 — PR 3-5167

OSSINING LAWN MOWER 
SERVICE, INC.

25 Camp Wood Rd.. Ossining, N. Y. 
Expert Repairs — All Types of 
Mowers. Sales & Service of profes
sional machines for institutions. 

j Special consideration to religious 
institutes. — John Dykstra. pres.

Į VVIIson 1-2749

PIANO & VOICE

PIANO A VOICE
A short Gospel Method Progressive 
Jazz Classics — Ali professional 
styles taught. Beginners and Ad
vanced —■ Gospel or Jazz Voice;
Coaching. Your Tune written out 
for Copyright. Any musical prob- 
lem helped. Call anytime H Y 1-6349

ANTHONY LENA
CUSTOM RAILINGS - WELDING 
- FABRICATORS - PORTABLE 
\VELDER. Special consideration to 
Religious Institutions. — -98 So. 
Central Avė.. Elmsford. Nevv York.

DISPLAY

ROCHELLE WELDING CO.
38 Sidney Street 

"Over 20 Years Ėxperience”
All Types Boylers Repaired A Re- 
tubed. Prompt emergency Service. 
Special consideration to Religious 
Institutions. — Tel. NE 3-5207.

LIETO’S REFRIGERATION
Serving Northern Westchester since 
1943. —• Air-Conditioning, Heating 
contracting 5 year warranty, 1 year 
Service guarantee: 24 hour phonė 
Service. Special consideration to re
ngiuos institutions. 191 Kisco Avė., 
Mt. Kisco. N.Y. — 914 MO 6-6251.

NEW ROCHELLE WOODWORK- 
ING, 161 Webster Avė., New Ro- 
chelle, N.Y. NE 2-3245 — Kitchen 
Cabinets • Formica Work • Re- 
modelling ' • Commercial Wood- 
vvorktng. Special consideration to 
Religious Institutions.

UNI-TAL WINDOWS A DOORS
Exclusive 8'/? Inch 

Glass Louvers for greater 
for 

Schools - Commercial - Institutions 
Special consideration to religious 
institutions. Tel.: 203 - TO 9-8222

beauty

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

ALBERT F. PETERS - Petrauskas

WHITE HORSE TAVERN
baras - restoranas
PRANAS BRUCAS. savininkas

86-16 JAMAICA AVĖ. Woodhaven 21, N. Y. TeL VIrginia 6-9519

Salė vestuvėm, susirinkimam ir kitiem pobūviam
Salėje gali tilpti 100 dalyvių

S & G MEAT MARKET

do miesto reikalais, apie mies
to institucijas, jų paskirti ir 
iškylančias kasdienes miesto 
problemas. Būtų tikrai įdomu 
ir naudinga Clevelando lietu
vių visuomenei išnaudoti šią 
progą susipažinimui su šiais 
miesto reikalais, kurie liečia 
kiekvieną mūsų kasdieniame gy 
venime.

Visi Clevelando lietuviai 
kviečiami šiame susirinkime da
lyvauti. Įėjimas laisvas. Po pra
nešimo kandidatas atsakys lie
tuviškai į įvairius jam pateik
tus klausimus, o po to — alutis,

jame rajone, susidedančiame iš E. F. Katalinas yra jaunas, 
gatvių tarp Superior ir St. energingas vyras, baigęs Ca- 

thedral Latin High School. John 
Carroll university ir šiais me
tais baigė Cleveland Marshall 
Law School — teisės mokslus.

. V.Č.

Clair, nuo Ansel Ed. iki E. 79- 
th St. ir tarp Superior ir Wade 
Park nuo Giddings Rd. iki An
sel Rd., kur yra nemaža lietu
vių gyventojų ir kurie yra pra
šomi balsuoti už E. F. Kataliną. 
o taip pat paraginti savo kai
mynus balsuoti už ji rinkimų 
metu.

Šiame susirinkime kandida
tas padarys trumpą apžvalgą 
ir pranešimą įvairiais Clevelan-

OIL BURNER

EFFICIENCY HEATING
A APPLIANCES

555 Tonnelle Avė.. Jersey City. N. J. 
Institutional Directors! Give a Thought 
to the Cold Days Ahead and Save on 
Heating Bilis. Keep Heat Up and Fuel 
Costs Oown this Winter. Easy monthly 
payment plan. Special consideration to 
Religious Institutions. — OL 3-6700.

AUTO SERVICE

CALVERTS ELECTRONIC 
SERVICE CENTER

181-03 Jamaica Avė.. Jamaica. L.I. 
Am-Fir. and 2 Vvay Radio Sales - 
Installations - Repairs. F.C.C. li- 
ceftsed Technicians. Drive - Anten-
nas - Rear Speakers. Special con
sideration to the C’-'r-v AX 1-3950

CARPPET RENTAL

RUG RENTAL FOR WEDDINGS
Red A White Aisle Carpets 

Reasonable Rates 
Prop.: B. McHugh

MO 9-1502

CONTRACTORS

Thos. M. DePaoli, Ine. — Builders- 
Contractors. Mem.: Builders Assoc. 
of Westchester County. Custom 
builders of homes, remodeling. al- 
terations. masons, painting. vvater- 
proofing. Spec. consideration to re
ligiovs institutions. Mahooac Avė., 
Croton Falls, N.Y.; 914 CR 7-3339.

LAWRENCE P. BETTERS, INC. 
Licensed Electrical Contractor — 
Wirinq for Lioht - Heat - Power 
and Repairs. Special consideration 
to religious institutions. 217 Main 
Street, Eastchester, N. Y.; Phone 

SCarsdale 3-0204

INCINERATORS

THE KENERATOR CO.
Div.. of Morse Boulger, Ine-----80
5th Avenue. New York City. INCI
NERATORS and REPAIRS. Also 
Parts and Supplies. Garbage and 
Refuse Destructors. Special consi
deration to Religious Institutions.

WA 9-8000

INTERBORO INCINERATOR CO.
968 Mac Donald Avė., Brooklyn 

Fireboxes Repaired A Rcbricked. 
Replacement Parts for all M a kės 
of Incir.erators. Special considera
tion to religious institutions. Tel.:

GE 8-5365

Vincent J. Mušto, MASON CON- 
TRACTOR—2918 Paine St.. Bronx. 
M & E Mason Contractors, Altera- 
tions. Violations re m o ved. Brick 
Pointing, Waterproofing, Concrete 
repair work; driveways, porches & 
granite A staps. Special consider
ation to relig. institutes. TA 3-8347.

HĄRSEY ELECTRIC CO., INC. 
1900 Commerce St.

Yorktown Heights, N. Y. 
Specialias in Every Type 

of Electrical Work
Special consideration to Religious
Institutions. — Tel. YO 2-2766

P. & J. CONTRACTORS 
BRICK & CEMENT WORK 

Plastering - Garages - I nstitutions 
Free Estimates Given 

Special Consideration to 
Religious Institutions 

AS 8-9109

LIETUVIS SAVO SUTAUPŲ NENEŠ KITUR

1924 m........................................ .... 1961 m.

Schuyler Savings and Loan 
Association of

KEARNEY, NEW JERSEY
primena, jog, laikas visiems lietuviams priklau
syti prie šios vienintelės lietuvių finansinės drau
gijos. turinčios didelį pasitikėjimą lietuvių ir sve
timtaučių tarpe.

Draugija apdrausta FEDERAL SAVINGS & 
LOAN CORPORATION, yra narys FEDERAL 
HOME LOAN BANK.

4rr dividendo už palūkanas.

Lengvomis sąlygomis duodami morgičiai na
mams įsigyti.

Atliekami visi kiti bankiniai patarnavimai 
lietuvių ir anglų kalbomis.

Laukiame atsilankant arba paskambinart:
24 Davis Avė., Kearney, N .J.; Telef. WY 1-0001

JULIUS PAKNIS. Prezidentas
P. VELEVAS, Sckret. J. BELZA, Iždininkas

FOR THE VERY BEST 
PLASTIC FURNITURE COVERS 

CUT, PINNED, OR FITTED 
Call for free estimates. Special con
sideration to religious institutions.

LOUIS R. LUCCI
ES 6-5212

LANDSCAPE FORESTERS LTD.
65 Pondfield Rd., Bronxville. TREE 
SPECIALISTS. Ėst. 1919. Spray- 
ing Insect Control - Fertilization - 
Cavity work - Pruning - Bracing. 
Special consideration to religious 
institutions. Tel. DEerfield 7-2271; 
Nights, Sun.. Holidays WH 8-6290.

FRED G. MacKENZIE, INC.
107 Reade St., N.Y.C. — Only au- 
thorized RIXON Door Check Sales 
& Service. All makes Door Closers 
repaired; tempered glass door main- 
tenance. Fast dependable Service. 
Special consideration to religious 
institutions. A Fleet of Trucks On- 
The-Job Service. Tel. BA 7-6852.

JOSEPH CHARLA IRON WORKS
Beach'.vood Avė. & 2nd Street 

New Rochelle. N. Y.
Ornamentai - Structural - Special 
Oesigns. Free Estimates and Lite- 
ra tu re ond Request. Special consi- 
deration to Religious Institutions.

NE 2-3393

MARCANDO BROS.
Estbl. 1930

Garages - Drivevvays - Walks 
Foundations - Terraces - Porches

Stone A Block Walls. Special con
sideration to religious institutions. 
134 Murray Avė.. Yonkers, N. Y.

YO 5-6820

Bernardini Cast Stone Co.
3451 De Lavalle Avė., Bronx 

Specializing in: STEPS - WINDOW 
SILLS - COPINGS. Special con
sideration to Religiovs Institutions.

FA 4-7064

Custom Finished Reproduction of 
the Sacrament of the Lašt Supper 
by Salvatore Dali. 3 inch vride ov^ral! 
size N-ver «<>ld for ].-ss thcn
$24.95
Satisfaetion guarante-d or your moncy 
b-sek. AJ!ow 2 d«-!ivcry. L & M
PiCTURE FRA.MES — 272 N. Broad St.

arai labi e ..n’y $12.95.

buvusi
J. MIRONO MAISTO KRAUTUVE 

Home-Made Bologna 
ANTANAS VAITKUS, vedėjas 

Papigintomis kainomis priimame užsakymus 
VESTUVĖMS ir POBŪVIAMS

Pristato į namus lietuviškus skilandžius ir sūrius 
We take all orders special price for Weddings and Parties 

340 Grand Street, Brooklyn 11, N. Y. — TeL Stagg 2-4329

Lietuviškų produktų: J
DUONOS, SŪRIŲ, DEŠRŲ, SKILANDŽIŲ ;

PETRO LISAUSKO
k r a utu v e

64-09 Clinton Avenue, Maspeth 75, N. Y. Tel. TW 4-8087 
Priimami užsakymai vestuvėms ir pobūviams 

Perkant didesniais kiekiais pristatoma j namus nemokamai

Josejfh Andrusis - TRAVEL AGENCY - REAL ESTATE -Insurance

Kelionių biuras lėktuvais ir laivais. Apdraudimas gyvybės, namų, 
automobilių, baldų ir k. Namų pardavimas, apdraudos. Income Tax 
užpildymas. Mutual Funds — Pinigų investacijos. • Kasdien nuo 
9 iki 9 vai. Sekmadieniais popiet 1-5 vai. -- i .
87-09 Jamaica Avė., Woodhaven 21, N. Y. Tel. VI7-4477

SIDABRINIO VARPO KEPYKLA
Silver Bell Baking Co.

Lietuviška ir europietiška duona ir pyragai, šventėms 
vestuvėms ir pokyliams tortai

DALIA ir ALBERTAS RADŽIŪNAS, sav.

36-38-40 STAGG ST. BROOKLYN 6, N. Y.

Telefonas: STagg 2-5938

JUOZO IR IZABELĖS MISIŪNŲ

Telefonas: VIrginia 3-3544

VYTAUTAS BELECKAS
SAVININKAS

BROOKLYN 27, N.

1883 MAOISON STREET

< Rk!gewood)

Tel EVergreen 2-6440

RUOŠIAME LIETUVIŠKAS VESTCr- 
7ES SALBS PARENGIMAMS IR 
nT«TRTNKTMĄMS NEMOKAMAI. 

1*1 MU 3-2928

Salė vestuvėms, ir kRi 
kloms pramogoms. Be to. 
duodami polaidotuviniai 
pietūs. Pirmos rūties lie
tuviukas maistas' prieina
momis kainomis.

RAY’S LIQUOR STORE
Galima gauti įvairiausios rūšies amerikiečių ir importuo 
tų gėrimų. Didžiausias pasirinkimas degtinės ir vyno.
103-55 LEFFERTS BLVD. RICHMOND HDLL» N. Y.



.RADIJO PROGRAMOS
NEW YORKE ir BOSTONE

mm. ■ritrfV • >r-—-• (v*»▼BMvyots new x or* 
ko' — New iėūey apskrities 
susirinkimas šaukiamas ketvir
tadieni, rugsėjo 28, 3 vaL po-

ALB New York© apygardos 
apylinkių atstovų suvažiavimas 
įvyksta rugsėjo 23, šeštadienį, 
1 vai. popiet Liet, piliečių klu
bo salėje, 280 Union Avė., 
Brooklyne. Bus padaryta veik
los apyskaita, renkama nauja 
valdyba. Visos apylinkės įpa
reigojamos atsiųsti suvažiavi- 
man po vieną atstovą nuo 25 
apylinkėje registruotų narių. Po 
darbo posėdžio 6 vai. literatū
ros vakaras.

Kun. dr. Feliksas Gursckas, 
iš Chicagos, atvyko į New Yor- 
ką pas savo gimines Algį Gu- 
recką. Ketvirtadienį jis išvyko 
į Anglijv, kurOxfordo univer
sitete metus studijuos religijų 
istoriją, patrologiją. Grįžęs pro
fesoriaus De Paul universitete 
Chicagoje.

Maironio šeštadienini mo
kykla pradėjo mokslo metus 
šeštadienį, rugsėjo 16 pamaldo
mis. Apreiškimo par. bažnyčio
je. Gražus būrys jaunimo su
sirinko pamaldoms paprašyti 
Dievo globos naujiems 
metams.

Sportininku vakaras 
rugsėjo 23, šeštadienį,
Atletų klube. Šokiams 
Starolio orkestras.

Jonas Dagys, lietuvių 
gelikų parapijos klebono 
Dagio brolis, 59 metų,
nęs 253 Schools St., Brooklyn, 
N. Y., mirė rugsėjo 19 Wyckoff 
Heights ligoninėje. Laidojamas 
šeštadienį, rugsėjo 23, Cypress 
Kilis kapinėse.

lyne, 680 Bushwick Avė., Pro
gramoje numatyta pranešimas 
iš Kunigų Vienybės seimo, re
liginis kongresas, lietuvių reli
ginė paroda ir ateinančių metų 
veiklos aptarimas. Visi kuni
gai maloniai kviečiami dalyvau
ti. ... .

Jurgis Jaks-Tyris, tragiškai 
žuvęs automobilio katastrofo
je, buvo ne 45 metų, kaip bu
vo paskelbta Darbininke, bet 
40. Jis buvo gimęs 1921 kovo 
18.

SO. BOSTONO' tv. Petro Netuvių parapijos choras, diriguojamas komp. J. Kačinsko,' gieda lietuvių dienoje 
Kennebunkporte, Me. Choras rugsėjo 21 vii pradčjo pastovias repeticijas. , Nuotr. B. Kerbelienės.

mokslo

įvyksta
8 v. v.

groja

evan- 
Petro 
gyve-

Apreiškimo parapijos ru
dens piknikas rugsėjo 10 su
traukė apie . 800 dalyvių ir 
davė pelno 428.55 dol. Už pik
niko pasisekimą nuoširdi pa
dėka priklauso uolioms parapi
jos darbininkėms: E. Kašetie- 
nei, O. Kubilienei, O. Plakto- 
nienei, E. Terebeizienei, E. 
Sandanavičienei, M. Jackienei 
ir M. Dumblienei. ALR Kata
likų Moterų Sąjungos 29 kuo
pai ir Šv. Rožančiaus draugi
jai už dovanas — laimėjimo 
krepšius. Dovanas laimėjo kun. 
J. Kašėta ir Jurgis Tamulaitis. 
Taip pat padėka priklauso VI. 
Zankui, K. Dobrovolskiui, J. 
Maslauskui ir St. Račauskui už 
nuoširdų prisidėjimą savo dar
bu. Ačiū visiems darbininkams, 
parapiečiams ir svečiams už 
gausų atsilankymą.

Kun. A. Račkauskas

IEŠKO

GATVĖS NUKLOTOS DAILININKŲ KŪRINIAIS
Greenwich Village, meninin- liniukai, manydami, kad nuo 

kų kvartale New Yorke, nuo barzdų priklauso kūrinių ver- 
rugsėjo 1 iki 24 vyksta 60-ji 
paroda, kurioje dalyvauja dau
gybė dailininkų, profesionalų 
ir mėgėjų, išstatyta apie pora 
tūkstančių kūrinių. Paroda vyks 
ta gatvėse, paveikslai atremti 
ar sukabinti ant sienų, tvorų. 
Užima didelį plotą, tarp 3 ir 
10 St. ir tarp 6 Avė. ir Mer- 
cer St.

Keliaudamas per šias gatves, 
visko rasi — gerų ir blogų pa
veikslų, įdomių tipų, sutiksi 
gatvės muzikantus su būgnais 
ir gitaromis. Šaligatviai užtvenk 
ti žmonių. Jie plūsta srove, sto- 
vyniuoja prie paveikslų, varto 
sudėtus aplankus, čia pat prie 
pastatytų automobilių sėdi ir 
patys dailininkai ar jų šeimos 
panai. Dailininkus iš tolo pa
žinsi. Toks jau Greenwich 
Village, kur nuo seno užsiliko 
barzdos. Jomis ir pasipuošė dai-

Duktė Lietuvoje Ona Mačiu- 
! tė Filipavičienė ieško savo mo

tinos Aleksandros (buvusios
Prof. dr. L Ivinskis ir Hen- Mačienės) antrą kartą ištekė

jusios Urbonienės. Prieš 40 
mėtų gyveno New Yorke ar 
art! jo. Su antru vyru turėjo 

čiai spalio 1 d. 4 vai. Festival 8 vaikus; vienas sūnus Povilas, 
restorano salėje. 40 East 26 Veronika. Ir ieško t™15*5- .
gatvė Manhattan Minėjimą savo sesers Stasės Mačiutės, kreiptis j Darbininko admims-“o L ~ kun su motina Kartu atvatia- tiaeife. 910 Avė

vo i Ameriką. Ieškomosios pa- Brooklyn 21, tel. GL 5-7281,
vakarais GL 5-7068.

rikas Kačinskas dalyvauja pro
gramoje paminėti 20 metų lie
tuvių tautos sukilimo sukak-

Rudens ekskusija autobusu 
į Auriesville, N. Y., ir į Howes 
Caverns, organizuojama Darbi
ninko administracijos, įvyksta 
spalio 15. Tą dieną 7 V. T. 
pranciškonų koplyčioje bus mi
šios, po jų tuoj išvažiuoja au- 

Kelionės reikalais

čiuliai.

Lake Hotel, Asbury Paris, N- 
J., sezono uždarymo proga rug
sėjo 23, 6 vai. vak. įvyksta di
džiulis koncertas, kuriame da
lyvaus operos sol. Juzė Augai- 
tytė iš Philadelphijos, Sympho- 
ny of the Air koncertmeiste
ris smuikininkas Teodoras Ka- 
tzas iš New Yorko ir eilėraš^ 
čius deklamuos Bronė Venckie
nė iš Newarko, N. J. Solistam 
akom ponuos Alg. Kačanauskas. 
Po koncerto Ancbor Room bus 
įvairenybių bei pamarginimų.

čios ar kas žino, prašom rašy
ti šiuo adresu: Ona Pilipavičie
nė, Patirėlių kaimas, Raudėnų 
paštas, Kuršėnų rajonas, Lie
tuva — USSR. Arba: Mrs. E. 
Roman, 107 Ames St, Brock
ton, Mass.

Ieško giminių. Stefanija Či- 
jauskaitė - Gadeikis, kilusi iš 
Žemaitijos, labai svarbiu reika
lu ieško savo giminių. Giminės 
prašomos atsiliepti adresu: St 
Cijauskaitė - Gadeikis, 99 Beach 
St., Manr-hester, N. H.

86th CASINO THEATRE
210 East 86th St. • REgent 4-0257
New York, N. Y. BU 8-0561

Penktadienį, rugsėjo 22, iki —
Ketvirtadienio, rūgs. 28, 1961

Pirmą kartą New Yorke FRED 
BERTELMANN spalvotoje filmoje 
“GITAREN KLINGEN LEISE

DURCH OI E NACHT”
Vaidina: Vivi Bach, Margi t Nuenke, 
Walter Gross. F. Czepa, P. Weck. 

Briedinė filmą:
“Himmel o h ne Sterne”

Ir naujausia Vokietijos sava it apžvalga

tė. Bet kūriniai nepagerėjo ir 
nepablogėjo, tik žmonės turi 
iš ko pasijuokti.

Tačiau dailininkai ne visi 
barzdoti ir apsileidę. Sutiksi 
jų ir gražiai apsirengusių. Dė
mesį atkreipia, kad dailininkų 
tarpe nemaža moterų ir negrų.

Vieni jų ramiai sėdi savo 
kėdutėse, skaito laikraščius, ki
ti gatvėse piešia portretus. Tik 
sėsk po skėčiu, valandėlei tu
rėk kantrybės, ir anglimi ar 
pastele nupieš tavo portretą.

Visoje parodoje vyrauja dau
giausia tapyba, nemaža ir ak
varelės, grafikos darbų tik kur 
ne kur iškabinta. Paveikslai 
sutelkti be jokios atrankos, tai 
ir jų kokybė įvairi. Yra dau
gybė mėgėjų, kurių paveikslai 
neverti dėmesio, šalia jų pa
matysi ir visai gerų meistrų. 
Gerieji paveikslai yra premi
juojami.

Lankytojus pradžiugina tas 
entuziazmas menui, čia ir kal
bos sukasi apie paveikslus, čia 
susitelkia ir daugybė žmonių, 
kurie pagal .save skonį,pasigė
ri vienu ar Wu kūriniu. Tas 
entuziazmas apėmęs ir jauni
mą. Sutiksi gatvėje vaikus, ku
rie mėgina piešti. Ir jie nukli
juoja sienas savo paveikslais.

Didelę staigmeną sudarė, kad 
pirmame bloke radau neblogas 
akvareles. Žiūriu — lietuviška 
pavardė — Victor Vitkauskas. 
Norėjau surasti patį dailininką,

šeštadieninė lituanistikos mo
kykla rugsėjo 16 pradėjo nau- 

' jus mokslo metus. Mokyklos 
vedėjo pareigas sutiko eiti An
tanas Gustaitis.

Šv. Petro par. vaikams, ku
rie lanko viešas mokyklas, ti
kybos pamokos vyksta parapi
nėje mokykloje sekmadieniais 
po 9 vai. mišių. Aukštesniųjų 
mokyklų mokiniams — trečia
dienių vakarais 7 vai. parapi
nėje mokykloje prie bažnyčios.

Kat. Federacijos Bostono sky
riaus susirinkimas šaukiamas 
rugsėjo 22 d. 8 v. v. šv. Pet
ro parapijos klebonijoje. Bus 
tariamasi, kaip sėkmingai pra
vesti Kat. Federacijos apskri
ties suvažiavimą, kuris bus rug- 
rugsėjo 24 Bostone.

Vartotas popierius kardinolo 
Cushingo labdaroj reikalams 
bus renkamas rugsėjo 24. Po-

bet pro šalį plūdo tiek daug 
žmonių ir taip spigino saulė, 
kad pasimatymą atidėjau kitam 
kartui.

Radau ir kitą lietuvišką pa
vardę — tai John Laučius iš 
Franklin Park, N. J. Lietuviš-» PieriU reikia sunešti į kleboni- 
kos gali būti ir šios pavardės: 
Michael Balmas, Stephen Kuz
ma, Stanley Kortas, Sidney Ži
gas.

Jei kas patektų į šią parodą, 
patartina įsigyti katalogą, ku
riame sužymėti visi dailininkai 
ir nurodyta, kur jo paveikslai 
išstatyti. (p.)

Gražvydo Botyriaus, jauno 
dailininko, kūrinių paroda vyks
ta Festivalio restorane, 40 E. 
26th St., New Yorke. Paroda 
prasidėjo rugsėjo 18 ir tęsis 
visą mėnesį. Lankymo valan
dos nuo 11 v. ryto iki 12 nak
ties 
nas, 
šios 
ryti
kur bus išstatyta ir jo naujau
sių kūrinių.

visas šešias savaitės die- 
išskyrus sekmadienį. Po 
parodos numatoma atida- 
Vytauto Kasiulio paroda,

Lituanistikai studijuoti Co- 
lumbia universitete registraci
ja š. m. rudens semestrui bus 
rugsėjo 25-27 Low Memorial 
Library, 116th St. a. Broadway, 
New York 27, N. Y. nuo 9 v. 
ryto iki 8 v. vakaro. Veiks 4 
kursai (kalbos ir literatūros). 
Dėl smulkesnių informacijų tel. 
UN 5-4000 ext 2229 (Dept. of 
Linguistics).

jos kiemą arba prie parapijos 
koplyčios prie E. 7-tos gatvės.

N. Anglijos apskrities Lie
tuvos vyčių ruošiami šokiai bus 
rugsėjo 23 d. 8 v. V; Liet, pi
liečių klubo salėje, So. Bostone. 
Įėjimas 1.25 dol.

LDS seimelis įvyko rugsėjo 
16 šv. Petro p. salėje. Seime
lis nutarė, kad LDS ir laikraš
čio Darbininko įsteigėjui kun. 
F. Kemėžiui reikėtų pastatyti 
paminklą, kuris įamžintų jo 
vardą; nutarė jo atminčiai įdė
ti vitražą naujai statomoje Jė
zaus Nukryžiuotojo seserų vie
nuolyno koplyčioje, Brockton, 
Mass. šiam paminklui seimelio 
dalyviai paskyrė 1,000

Liet. Motery klubas 
jo 17 - 23 Tautininkų 
gos namuose suruošė J. Dobke- 
vičiūtės - Paukštienės dailės 
kūrinių parodą. Darbo dieno
mis paroda atidara nuo 6 v.v. 
iki 9 v.v.

LIETUVOS ATSIMINIMŲ 
RADIJO VALANDA

Direktorius
JOKOBAS J. STUKAS

WEVD - 1330 kil. 97,9 mg. FM 
. New York, N. Y.

tettadiertiais nuo 5 iki 6 vai. popiet 
Raštinė: 1264 White Street 

Hillside. New Jersey 
Tel. W A verly 6-3325

#

BOSTONO LIETUVIŲ. 
RADIJO VALANDA

Vedėjas
JONAS J. ROMANAS, Sr. 

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

#

LAISVĖS VARPAS
Vedėjas

P. V I 4 č I N 1 S 
Sekmadieniais 8-9 vai. ryte 
AM bangomis 1190 kilociklų 
FM bang. 105.7 megaciklų 

iš
WKOX, Framingham, Mass.

#

RADIJO PROGRAMA
Seniausia N. Anglijoje 

Vedėjas
STEP. MINKUS

Boston, Mass.
WLYN —1360 kilocycles 

Sekmadieniais nuo 1 - 1:30 vai. p.p.

Prielnamiausloinls kainomis su 
labai gerom ižsimokėjimo sąly
gom ir pristatymu į vietą 13 

ONOS TVAŠKIENfiS

BALDŲ KRAUTUVES
galima gauti butui modemiSkl 
baldai, įvairios lempos, vaikam 
lovutės, virtuvės reikmenys ir k. 

LITHUANIAN
FURNITURE CO.

366 West Broadway, 
8o. Boston 27, Mass. 
Off. Tel.; AN 8-4618 

Re*.: AN 8-5961
Krautuvėje galima gauti DAR
BININKĄ, pratęsti prenumera
tą arba užsisakyti naujai.

ĮYOUR BEST INVESTMENT TODAY

S REAL ESTATE. — CaU

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

te^tadieniais iki filmos pabaigos 
Trečiadieniais — 12 vai. dienos 
Penktadienį, rugsėjo 22, iki — 
Trečiadienio, rugsėjo 27, 1961

Spalvota filmą apie ligos sunkumą 
pasveikimo džiaugsmą

dol.
rugsė-
Sąjun-

LAIDOJIMO DIREKTORIAI

R AMERKAN HOME REMTY
84-14 JAMAICA AVĖ., 

Woodhaven 21, N. Y.
TeL Hlckory 1-5220 

Jamaica Line, Forest Parkway

WILUAM J. DRAKE

stn.)

Licensed Real Estate Broker

VISOKIA INFORMACIJA VELTUI

Pažymėkit apačioj langelyje ženklu V M* grąžinkite man:

AMERICAN HOME REALTY

84-14 Jamaica Avenue

Woodhaven 21, N. Y.

□ Noriu pirkti namus
□ Noriu parduoti savo nuosavybę
0 Noriu nebrangios apdraudos

Pavardė ....

Adresas ..

“DIE LANDAERZTIN”
Vaidina: Marianne Koch. Rudblf 
Prach, Beppo Brem. Marg. Haagen, 
Thomas Reiner. Maria Perschy.

Briedinė filmą: 
“Alles fOr die Firma”

Ir naujausia Vokietijos sarait. apžvalga

Didžiausias pasirinkimas 
New Yorke
VOKIŠKU Hi-Fi

GRUNDK5 o BLAUPUNKT 
SABA • TELSFUNKEN

MtKtlakfOT 
ORO VtSINTUVAM

Vokiečių Meistrų

German Hi-R Center 
1574 3rd Avonus (88 Strest) 
N. Y. City — AT 94609

Tragiškai žuvus neužmirštamai

JUDITAI AUDĖNAITEI.

gilią užuojautą reiškiame velionės tėveliams ir sesutei 
Daivai ir kartu drauge liūdime

A. ir J. LAPŠIAI

Mirusiefi: po gedulingų šv. 
Petro bažnyčioje pamaldų pa
laidoti: adv. Pranas Bobblis 
(rugsėjo 11) 59 m. Velionis gy
veno 28 Cole St., Kingston, 
Mass. Nuliūdime paliko žmoną 
ir sūnų. Palaidotas šv. Juoza
po kapinėse, Kingston, Mass.

TeL EVergreen 7-4335

STEPHEN AROMISKIS
(ARMAKAU8KAS)

Graborius-Balsamuotojas
MODERNIŠKA KOPLYČIA

423 METROPOLITAN AVĖ.
BROOKLYN, N. Y.

>^"'z

TeL STagg 2-5043

Matthew P. Baltas
(BIELIAUSKAS)

FUNEBALHOME
M. P. BALDAS — Directoriua 
ALB. BALTRŪNAS - BALTOM

— Reikalu Vedėjas

660 GRANO STREET 
BROOKLYN, N. Y.

NOTARY PUBLIC

EVergreen 8-9770

Joseph Garszva
GRABORIUS

BALSAMUOTOJAS
231 BEDFORD AVĖ.

Brooklyn, N. Y.

J. B. SHALINS
- Šalinskas 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

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

WOODHAVEN. N. Y.
Suteikiam garbingas laidotuves 
Koplyčios nemokamai visose 
miesto dalyse; veikia ventiliacija 

TeL Ylrgftifa 7-4499

MinkGnaitė susituokė V. J. Atsimainymo parapijos tanžnyčtoje rugsėjo 16.
Nuotr. V. Maželio.

t Norite geros—meniškos fotografijos Į 
t PORTRETO, SOMOS, VAIKŲ - i
t įvairių progų — vestuvių, krtUtyną, gimtadienių, pobūvių ir f 
j pan. nuotraukų; norite atnaujinti seną fotografiją? Jums j 
f geromis sąlygomis padarys *

f VYT. MAŽELIS I 
j 422 Menahan Street, RWgewood, BrooHyn, N. Y. | 

i ToL HYndnt 7-4677 I

VAITKUS
FUNEBAL HOME

197 WEBSTER Avė.
PRANAS W AITRUS

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
Ir BALSAMUOTOJAS

Cambridge, Mass.
NOTARY PUBLIC

Patarnavimas dieną Ir naktj
Nauja moderniška koplyčia Šer
menims dykai. Aptarnauja Cam- 
brldgv Ir Bostono kolonijas te
minusiomis kainomis. Kainos tos 
pačios ta- į kitus miestus.

Ralksla laukite: TeL TR S44S4


