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Valstybes departamentas Kongresui apie Baltijos valstybes
Ar Baltijos valstybes yra tradicinės Sovietą S-gos dalys—ne pavergtos tautos?Kongresmanas Edward J. 

Derwinski, Illinois respubliko
nas, 1961 rugsėjo 29 data at
siuntė raštą Pėvergtų Europos 
Tautų Seimo gen. sekretoriaus 
pavaduotojui, o taip pat kitiem 
asmenim, su kuriais kongres- 
manas turėjo ryšių dėl savo

siūlomos rezoliucijos, kad At
stovų Rūmai nutartų sudaryti 
nuolatinį komitetą pavergtų 
tautų reikąlam. Tame rašte kon- 
gresmanas informavo

TIE KEISTI ŽODŽIAI REIŠKIA?
Ar tai dvilypė—slaptoji ir viešoji — politika, ar tai tjk

1917; “tradicine” Austrijos da
lim turėtų būti Čekija bei Slo
vakija, o taip pat Serbija (Ju
goslavija), valdyta iki 1918. To
kia pat logika Anglijos “tradi
cine” dalim turėtų būti ne tik 
Airija, bet ir ... Jungtinės

APIE PAVERGTŲ TAUTŲ 
KOMITETO LIKIMĄ

“Kongreso sesijos metu aš 
skyriau daug laiko ir energi
jos sudaryti specialiam Rūmų 
komitetui pavergtų tautų rei
kalais. šiose pastangose aš su
silaukiau visiškos paramos iš 
respublikonų politinio komiteto 
ir atskirų narių demokratų, ku
rie pateikė rezoliucijas, pana
šias kaip mano” (Daniel J. 
Flood, Samuel S. Stratton ir 
kt. Red.).

BAISAI Iš VISUOMENĖS GARSĖJA 
Dvejopi balsai: už principus ir prie principus, 

už Lietuvą ir prieš Lietuvą

Kongresmano Dervrinskio 
raštas, kad nesudarytas komi
tetas pavergtų tautų reikalam, 
nestebina: tiek daug siūlymų 
į Kongresą ateina, ir daug jų 
atkrinta. Belieka su dėkingu
mu minėti anų kongresmanų
taurias pastangas. Tačiau ste-- Amerikos Valstybės ... 
bina anas raštas, kuriame at
vaizduotas pasikeitimas pažiū
rom tarp Kongreso ir valstybės 
departamento, dviem kitais at
žvilgiais.

\ Vienas: valstybės departa
mento pareigūnam priskiriami 
pareiškimai Kongresui visai 
priešingo turinio nei oficialūs 
departamento ir Baltųjų Rūmų 
pareiškimai viešumai, jog 
Amerika savo nusistatymo ne
keičia ir Baltijos valstybių įjun
gimo į S. Sąjungą nepripažįs-

Tokia absurdine logika yra 
paremtas anas galvojimas, pri
skiriamas valstybės departa- ' 
mento pareigūnui. Tokio galvo
jimo absurdą matė valstybės 
departamentas, jei J. Tautose 
balsavo prieš Portugaliją, nors 
ji valdė savo “tradicinę” da
lį Angolą.

Tenka apgailestauti negar
bę, kurią daro valstybės depar
tamentui jo vardu skelbiamas 
argumentavimas tokios logikos 
kaip Gromyko: kadangi mes at-

MIRĖ ARKIVYSK. GROESZ

valsty- 
paprašymą 

(roųuest) RūmųDarbų tvarkos 
komitetą* atsisakė pritarti Pa
vergtu Tautę Komiteto suda
rymui.

Toliau aname rašte kongres
manas Denrinski informuoja

APIE VALSTYBĖS DEPARTA
MENTO PAŽIŪRĄ | 
BALTIJOS VALSTYBES:

"Iš tikrųjų, valstybės depar
tamentas griežtai reiškė nuo* 
monę, kad tautos tokiuose kraš
tuose kaip Ukraina, Armėnija, 
Gruzija, Lietuva, Latvija Estija 
ir kitos yra tradicinės Sovietų 
Sąjungos dalys, o ne paverg
tos tautos".

(In fact, the State , Depart 
ment strongly expressed the 
opinion that the peoples in 
such nations as the Ukraine, 
Georgia, Latvia, Lithuania, Es- 
tonia and others are traditional- 
ly parts of the Soviet Union 
and not captive nations).

Raštą kongresmanas baigia 
viltimi: esą Amerikos visuome
nės dalies reikalavimas pasieks 
to, kad pagaliau bus sudarytas 
Pavergtų Tautų Komitetas.

Politinės nesėkmė* vienus pa
skatino galvoti: nesiseka, nes 
nukrypom nuo tiesios principų 
linijos, nuo pastovių vertybių. 
Kitus paskatino galvoti priešin
gai: nesiseka, nes, įsižiūrėję į 
principus, sustingom ir nuo die
nos gyvenimo atsilikom ...

Pirmi savo galvojimui pavyz
džiu ėmė Jungtines Tautas. 
Daugkas J. Tautas gyrė, kad 
jos vykdo taikos, laisvės, tei
singumo principus. Gyrė J. Tau
tas, kaip anuos stebuklingus 
karaliaus drabužius, kurių nuo
dėmingos akys visai nemato. 
Bet atsirado žmonių, kurie, kaip 
anas pasakos vaikas, Šūktelė
jo: karalius hifbgas, Jungtinės 
Tautos apsinuogino Konge ... 
Tokis balsas buvo paskelbtas 
ir N.Y.H. Tribūne iš Olandijos, 
parašytas A. Jensen. Pritarda
mas laikraščio minčiai, kad JT = 
akcija Katangoje yra abejotinos 
vertės, autorius tiesiai tvoja:

DeGaulle linija aiški ir tvirta

JUNGTINĖSE TAUTOSE
— Dėl gen. sekretoriau* teb

eina derybos. Yra projektas 
išrinkti penkis pavaduotojus 
atskiriem geografiniam rajo
nam. Galimas kompromisas ir 
dėl trijų pavaduotojų. Į laiki
nius gen. spkr. labiausiai mi
nimas Bunnos atstovas.

— Dėl kom. Kinijos spalio 
4 įspėjo J. Tautas, o labiausiai 
neutraliuosius kraštus, nacio
nalinės Kir os ministeris. Sa
kė; ** " —

Prancūzijos prezidentas de 
Gaulle spalio 2 paskelbė, kad 
ir toliau ves Alžirą į nepri
klausomybę, nepaisydamas jo
kios opozicijos. Įspėjo, kad po
grindinės dešiniųjų organizaci
jos teroras ar kairiųjų bloko 
trukdymai gali jį privesti savo 
įgaliojimus pratęsti, bet 
siaukelėje jis nesustos.

— Daugelis visame pasauly 
klausia, ar J. Tautos prisiima 
jau gangsterių metodus ir yra 
pasiryžusias vykdyti kraštuose 
chaosą, neteisybę ... Jei stoja 
už teisingumą, tai jom pakan
kamai plati sritis padaryti ką 
gero Baltijos valstybėm, piety 
Tiroliui, Vengrijai ir kitiem 
kraštam, nors juose ir nėra ura- 
nijaus bei vario kasyklų.

O ir N. Y. Times rašė as
muo, išgyvenęs Afrikoje ir 
Konge trylika metų, su pasipik
tinimu, kad JT politika Katan
goje yra “vinis j J. Tautų 
karstą”.

Lyg atsiliepdamas į tuos bal
sus, žurnalas Look sualiarma- 
vo: girdi, didžiausias J. Tau
tų priešas esąs Amerika; jas 
gali sugriauti Amerikos žmonės, 
jei nepakankamai parems.

(Pastarasis priekaištas Ame
rikai yra tokia pat nesąmonė, 
kaip kaltinimas, kad New Yor
ko švietimo sistemą griauja 
tie, kurie atskleidė joje atsira
dusią korupciją!). Kalta korup
cija J. Tautose, nukrypimas 
nuo principų, kuriais ji 
sukurta. .

pu-

f 1

buvo

Sulz- 
Ame-

Iš kitos pusės C. L. 
berger (NYH) sako, kad 
rikai nesveika laikytis princi
pų, arba,- kaip jis vadina, “dog
matizmo”. Jame vis tiek neišsi
laiko, turi prisitaikyti prie gy
venimo “pragmatizmo”. Pavyz
džiu vėl ima Baltijos valstybes. 
Girdi, Latvija, Lietuva ir Es
tija paskelbė savo nepriklauso
mybę nuo Soviety Sąjungos 
1918. Dar ligi 1922 Washingto- 
nas laikėsi "Rusijos vienybė* 
principo" ir atsisakė sutikti su 
|g atsiskyrimu ii Soviatp Są
jungos. Mes pasivėlinom ket
veris metus pripažinti ję lais
vę. Dabar, dvidešimt vieneri 
metai, kai jos yra vėl Maskvos 
pagrobtos, mes tebetęsiame ję 
nepriklausomybes pripažinimą 
ir ignoruojame Rusijos vieny
bės "principą" ...

— Ir autorius ragino laiky
tis užsienių politikoje “pragma
tinio lankstumo labiau nei dog
matinio sustingimo”, vadinas, 
išvada — pripažinti Baltijos 
kraštus Sovietam.

Pavergtę Europos Tautę 
mo posėdžiai Paryžiuje 
spalio 18-20

E New Yorko išvyksta 4 atsto
vai. Tarp jų V. Sidzikauskas. 
Kiti atstovai bus iš tų, kurie 
yra Europoje. Pagrindinė posė- 
džpį tema: Berlyno krizė ir Eu
ropos laisve

Vengrijoje arkivyskupas Jo-

AR PASITARIMAI VIRS DERYBOM DEL BERLYNO?

dėl Berlyno. Patrulius Ameri-

va.

Kas tas
Overseas Weekly

sunkvežimių.The Tebtot grįžo prie gen.

pirmiausia laikraštis Overseas

Amerikai.

Ford Motor Co. darbininkų 
streikas prasidėjo spalio 3. 
Streikuoja 120,000. Sustojo 88 
fabrikai. Tai pirmas čia strei-

vyr. viršininku gen. Norstad, 
apsaugos sek. McNamara ir 
valst. sekr. Rusk.

taikos sutarties pestatymo ter- vės, pasaulio taftos Mauknas”, ris komunistam veikti neleido, rio.

DE GAUL1.E: Prancūzija Iiksas tvir
ta savo ozicijoje ir ją gins.

Rusija, Prūsija ir Austrija, tai 
“tradicinė” Rusijos dalis turė
tų būti ir Lenkija su Varšu-

batų tiesa, jie reikštų Amen- *»» Amerika m imperialistinis 
agresorius; kadangi mes norim

cija” eina. Jei nuo 1772 — 
1795, kada jungtinę Lenkijos 
— Lietuvos valstybę pasidalino

vės. Kariai jį taikliai apibūdi
no, pakeisdami vardą į “Over- 

Walker istorijos, kurią sukūrė sexed Weekly”.

ja du amerikiečius karius ta- pastovumu, ėmė gausiai keltis 
me kelyje suėmė. į Vokietiją.

Sovietų, Lenkijos ir Ce- komunistai
Jei “tradicija” nėra susieta su 

ana data, o tik su valdymu bet 
kuriuo metu, tai Rusijos “tra
dicine” dalim dar turėtų būti 
ir Suomija, Rusijos valdyta iki

Antras: jei rašte kalbama, 
kad Lietuva buvusi “tradicinė” 
Sovietų Sąjungos dilis, tai klau
simas: nuo kada tokia “tradi-

Weekly. To laikraščio korės- tykių, bet 1953 leistas leidėjui 
pondentas Sigfried Naujocks pareiškus, kad derinsis su ka- 
dabar teismo nubaustas už ge- rinės vadovybės direktyvom ir 
nerolo šmeižimą. Kreipiamas dė visas turinys bus "nekaltas”, 
mesys, kas yra tas pats laik- Šen. Thurmond dėl to ir pa-

kos politikos visišką pasikeiti
mą. Jei jie nereikštų departa- Prilaikyti svetimus kraštus, zsef Groesz spalio 3 mirė, su- 
mento nusistatymo, o tik atski- tai 3ie V™ tradicinė mūsų da- laukęs 74 metų. Jis 1951 bu-

ARKIVYSKOPAS GROESZ 
mirė. ' • _

rų pareigūnų nusistatymus, tai 
tada jie reikštų tam tikrų jė
gų norą ir pastangas įkalbėti 
Amerikai tokį politikos lūžį. 
Tos jėgos sustiprino savo pa
stangas ypačiai šiemet, kaip tai 
matyti ir iš šios dienos nr. in
formuojamų C. L. Sulzbergerio 
samprotavimų. Tai tokis pat po
litinis triukas, kaip buvo pada
ryta su Kuba. Įperšant jai 
Castro.

va; o Vokietijos “tradicinė” 
dalis turėtų būti Poznanė ir 
Danzigas, nekalbant jau apie 
Oderio - Neissės sritį; tokia pat 
logika “tradicinė” Austrijos da
lis turėtų būti Lenkijos Kroku-

lis ... Tai argumentavimas tų, 
kuriem tebėra nesvetima neda
lomos, imperialistinės ir kolo- 
nialistinės Rusijos imperijos 
idėja, bet kuriem yra svetima 
prezidento Kennedy skelbiama 
tautų apsisprendimo teisė.

vo nuteistas komunistų teismo 
iki gyvos galvos, paskui 1956 
paleistas. Kardinolui Mindszen- 
ti pasitraukus Į Amerikos at
stovybę, arkivyskupui Groesz 
teko labiausiai vadovauti Veng
rijos bažnyčios gyvenimui.

tų, kurie yra 
JT char- 

tą, pradės erą ne “kolektyvi
nio saugumo”, bet “kolektyvi
nės agresijos”. Tai prives J. 
Tautas prie Tautų Sąjungos li
kimo.

— Nigerijos atstovas spalio 
4 gynė savo, krašto tradicijas 
nuo Vakarų pasikėsinimo — 
gynė poligamiją (daugpatystę) 
nuo pasikėsinimo primesti Va
karų papročius — monogamiją.

BERLYNO GRĖSMĖJE
Valstybės sekretorius Rusk 

ir šią savaitę tariasi su Gro- 
myko. Gromyko būsiąs ir pas 
prezidentą. Skelbiama, kad pa
sitarimai sutars susirinkti į 
oficialią ministerių ar viršūnių

Dėl siuntinių
Dėl siuntiniu, kurių 6,000 

grąžinta iš Sovietų ar kurių 
600 - 800 neišsiųsta net iš 
New Yorko pašto, naujų in
formacijų pateikė G. Sokolsky 
(Journal Ameifican). Nurodė, 
kad The General Parcel and 
Travel Company 135 W. 14 gat
vėje pirmatakas buvo Jacob 
Golos, kuris buvo susektas ir 

balaguEr, Domininkonu Respub- nuteistas kaip Sovietų šnipas.
Agentūra jis dengė savo šnipi
nėjimą. Pagal šen. Dodd pa
teiktus duomenis, kompanijos 
dabartinis direktorius yra Le- 
onid Tankel, Amerikos pilietis. 
Kompanija turi 12 savo pada- 

.. . . , . T. .„ . . . ’ *a*<arV Berlyne g vento- jjnių įvairiose Amerikos vieto-
ninku gen. Lemnitzer, Nato rugsėjo 23, kai vokiečių mihci- jai, kurie nepasitiki padėties

konferenciją. Tačiau tuo pat 
metu vyksta ir kariniai pasi
rengimai. ,

— Sovietai atgabeno papil
domai kariuomenės iš Rusijos 
į rytų Vokietiją. Čekoslovaki
ja taip pat pasiuntė kariuome
nės prie sienos.

— Amerikos prezidentas spa
lio 3 tarėsi su kariniais pata
rėjais: jungtinio štabo virši- kos karinė vadovybė išstatė

miną, kurį ji buvo paskelbusi
iki šių metų galo.

Patruliai 110 mylių kelyje
Sovietų maršalas Konevas

spalio 4 įspėjo Amerikos ka- ...__  ...oįkuiv -x milu likos prezidentas spalio 2 J. Tautose:
riuomenės vadą gen. B. C. Gali laimėti Domininkonuose komu- 
Clarke, kad Amerikos patruliai *«tai, jei juos sabotuos Amerikos 
autostradoje tarp Berlyno ir ^s,lrtyWw Oraanizacija. Per jo kaib, aunMuauvjt u. gfevensonas nedalyvavo, o Kubos vi-
Vokietijos pakenks derybom » deiegacija igėjo.

se. Jų direktoriai visur yra 
Amerikos piliečiai, daugiausia 
patys buvę pabėgėliai, kurie tu
ri gerus santykius su paskęs-

IŠORINE MONGOLIJA IR AMERIKA PabėgėUafc ar imigran- 
rtRjii-yov/Y av/Momc tais, nes gali būti laikomi ne-mobilizavo 495 gydytojus, 154 

dantų gydytojus ir 67 veteri- Jungi. Tautose aštrus klau- 
norius. Pašaukta taip pat slau
gių.

— Amerikos spaudoje ryšium 
su Berlynu aštriai svarstomi 
šen. Fulbright ir kitų pareiš-

■ gen. vvalkeris spaudoje sušilau- kūnai, kurie priešinasi prezi-
y?.? dento pareiškimam ir kelia ne-
ciancii| renugono pasitisim^ " 
juo. pasitikėjimą Amerika Vokieti-

simas yra Išorinės Mongolijos, koslovakijos kariuomenė pa- 
Lig šiol nacionalinė Kinija, nors 
ir kaip spaudžiama, nesutiko 
tylėti — tebegrasina vetuoti. 
Sovietai Afrikos “neutraliesiem’ 
buvo aiškinę,, kad Amerika 
kursto nacionalinę Kiniją ve- 

r_____ _____________  ______ tuoti, 'tada Amerika susilaikys
joje ir kitur Vakaruose “Jour- nuo balsavimo. Tas sovietinis

skelbė manevrus rytų Vokieti- STREIKAS PO 20 METŲ 
joje.

— New Yorke spalio 8 su
streikavo filharmonijos orkest
ras; koncertai atidėti. Reikalau
ja savaitinio atlyginimo 200 Kas po 20 metų. Fordas yra 
dol., siūloma 180. « - .antras savo dydžiu automobilių 

. ... gamintojas. Per savaitę duoda
nal American”, dėl Fulbright triukas greitai iškil aikštėn, TOLIAU SU SYRUA 40,000 automobilių ir 8.000 
atsiliepė: Būtų gera, jei prezi- Amerikos rardu Aūlai Steven- atTOdo Tačjau
dentas iškviestų senatorių ir senas psreiške, kad Amerika lau)^ koki im.

Jis buvo išimtas ištariu skai- nes,pne’ sis Nasseris. Tuo tarpu jis
. kreipėsi į Ameriką, kad ji ne- 

Tto Tabtot jo pareiškimą ver- pripažintų naujos Syrijos vy
tina kaip pranešimą pasauliui, riausybės. Syrija savo ruožtu 
jog “mūsų kova prieš komu- Ameriką paprašė pripažinimo.

— Syrijos komunistai spalio 
raštis. Tai privatus Amerikos žymėjo: “Reikšminga, kad nors kvietė penktadienį Gromyko. nevadinsi jos nenuoširdžia; dau- 4 paskelbė, kad jie remia ne-

biznieriaus leidžiamas Frank- daugelio asmenų kaltinamas Nuo pasikalbėjimo turi pri- geliui jis duoda pagrindą kai- priklausomą Syrija. Tokis pa-
furte, skiriamas daugiausia ka- subversine veikla buvo Overs. klausyti, ar konferencija Ber- tinti, kad mūsų pragmatinė fi- reiškimas sustiprino įtarimą.

stok plepėjęs, lyg būtum ekst- iins. 
ra valstybės sekretorius, ir iš 
viso — sėdėk namie.

DERYBOSE DĖL BERLYNO
Prezidentas Kennedy pasi- nizmą yra nenuoeeklL jeigu dar

Jei Sulzbergeris manė tais 
pavyzdžiais įrodysiąs reikalą 
atmesti principinę politiką, tai 
jis suklydo. Įrodė priešingą da
lyką: jei jo siūlomas “pragma
tizmas” vertina veiksmus pa
gal jų padarinius, ar jie bus 
blogi ar geri, — tai Amerika, 
ketveris metus nepripažindama 
Baltijos valstybių, ir bus vyk
džiusi aną “pragmatinę” politi
ką — laukė tų naujų valsty
bių paskelbimo vaisių. Jei Ame
rika tada būtų vykdžiusi prin
cipinę politiką, kurią paskelbė 
prezidentas Wilšonas 14 punk
tų, tai ji būtų tuojau Baltijos 
valstybes pripažinusi. Tas pa
vyzdys tik rodo, kad Ameriko-

SOVIETUOSE
— Kazachstane, kaip rašo 

sov. spauda, ir šiemet derlius 
labai prastas, Ukrainoj ir ki
tose vakarinėse dalyse geresnis 
nei vidutiniškas.

je šalia prezidento principinės 
politikos buvo valstybės depar
tamente politikos vykdytojai, 
kurie sabotavo prezidento prin
cipus, būdami “edinoj nedeli- 
moj Rossij” šalininkų Įtakoje.

Kas kita 1940: Amerika at
sisakė pripažinti Baltijos vals
tybių įjungimą Į Sovietus, vyk
dydama principą, kurį ji pa
kartojo kitais metais ir Atlan
to chartoje. “Pragmatinės” po
litikos šalininkai po 21 metų 
turi pakankamai padarinių, iš 
kurių jie šiandien gali matyti, 
kad vardan šio principo nepri
pažindama Baltijos įjungimo, 
Amerika nieko nepralaimėjo.

— Astronaute* Titov nesvei- Priešingai, laimėjo, nes ir šian- 
kuoja. Sovietų spauda rašo, dien turi didesnes kortas dery- 
kad jam sutrikusi pusiausvyra, bose dėl Berlyno,

riam užsieniuose. Jo turinys— Weekly, tačiau tyrinėjimas bu- lyno klausimu bus. Bus, jei losofija yra ne tik antikomu- kad jie mėgins insifiltruoti ir Esą tai nuo skridimo momen- Sulkbergerio siūlymas nau- 
kriminaliniai nusikaltimai, sek- vo nukreiptas tik prieš genero- Maskva atidės rytų Vokietijos ntano, bet ir teiaingmno, lais- griauti valdžią iš vidaus. Nasse- to, kada jis buvo netekęs svo- dingas Maskvai, bet tik ne



OAkSlNBHtA*

Riba, už kurios prasideda atomai
T

■■M*""’
į. Tąsiose baigi panika altor

ių Berlyno teisėm ginti. Ame-

agresijai jai sukėlė klausimą:

1647 Second Avenue, N. Y. C

PREZ. JOHN F. KENNEDY SU ŽMONA.

mos vfal draugo pražūsimo lieps 
jmii Mm •alime ir na turima

Nors tas pareiš-

• Fedder* (geriausios rūšies) oro vėsintuvai, žemiau sezono kainos
• 40% nuolaidos vokiškiem* Blaupunkt radio bei stereo HI-FI 

aparatams
• Dideli atpiginimai aukščiausiai įvertintoms Admiral ir Motorola 

23 indų televizijoms, bei stereo HI-FI

Nemokamai dovanos su kiekvienu pirkiniu -
Televizijo*, HI-FI bei vokiškų aparatų taisymas atliekama* RCA 

kvalifikuoto techniko
Darbo valandos? kasdien iki 7 vai. vak.; penktad. iki 9 vai. vak.

Tarp 85 ir 86 gatvės * Tel. RE 7-2850

TeL: APplegate 7-0349 Sav. V. ZELENIS

BANGA TELEVISION
34-23 FULTON STREET BROOKLYN 8, N. Y.

NAUDOKITĖS PROGA!

Adolfo SCHRAGERIO

PONAS SCHRAGERIS ASMBttŠKAl 
IŠSPRENDŽIA FINANSINES PROBLE
MAS. kada jūs jas turite pirkdami 
naujus baldus.

Susipažinkite su augštos kokybės baldais, 
kurie yra gaunami labai prieinamomis kai
nomis.

Didelis pasirinkimas baldų valgomajam 
kambariui, salionui — jie yra gaminti labai 
žinomų firmų. Taip pat baldai virtuvei, mat
racai.

Kada jūs norite įaigyti geru* ir puikius 
baldu* jūs juos gausite pa* SCHRAGERį.

įsitikmimus?

Už šio jos klausimo Jame* 
Reston įžiūrėjo gilesnį, filoso
finį klausimą, neatsakytą ir gal

nimą”. Amerika —- sako Fbre- 
man—visada pasirinkdavo lais
vės kovos kelią, kada kildavo kūnas taip pat retoriškas, bet 

“žuvimas liepsnose” turi reikš
ti atominio karo padarinius. 
Prezidentas nori jų išvengti, 
juos atmeta ir pasirenka “pla
netos išgelbėjimą”, vadinas, (ai

kare baisybėm, norint išgelbėti 
mto rizikos kitas tautas ir ne
sulaužyti savo pažadų bei prin
cipų?

Negalėjimas apsispręsti esan
ti dabartinio mūsų sunegalavi
mo šaknis. Galvojantieji žmo
nės neranda vieno tuo klausi
mu sprendimo he dėl to, kad 
jie Besuprastų Vokietijos klau
simo viso sudėtingumo. Prie
šingai, nesuranda dėl to, kad 
jie perdaug gerai mato abidvi 
desperatiškas alternatyvas, 
prieš kurias Ameriką pastatė 
Vokietijos likimo klausimas. 
Kaikas tiesiog vengia paties 
klausimo, nes abidvi alternaty
vos yra desperatiškos. Tokiu pa
vyzdžiu J. Restonas nurodė 
Kenneth Foreman pasisakymus

lius Jurgio ar kova, ar laisvė 
vergam ar kova, ar saugumas 
demokratijai ar kova. Bet tai 
netinka dabar. Mes taip darė
me anksčiau, bet mes nebega
lime vėl to daryti. Melskimės 
— sako jis pasikartodamas; — 
melskimės ...

Tai partijos išvada, kuri 
plaukia E negalėjimo pasisaky
ti už vieną E dviejų alterna
tyvų, nes abidvi atrodo tokios 
lygiai nepriimtinos, šitokis įsi
tikinimas ir paraližuoja valią 
veikti.
KREIVAS GALVOJIMAS JĄ 
PALAUŽIA

J. Reston atkreipia dėmesį, 
kada tame įsitikinime yra klai
da Forėmano sudramatizuota 
alternatyva yra neteisinga. Al
ternatyva apie “visišką sunai
kinimą” neįrodyta, tai tik prie
laida, tik galimybė. Prieš pre
zidento ir kitų Vakarų lyderių 
akis šiandien yra ne pasirin
kimas tarp dviejų tikrai Įvyk
siančių dalykų, tarp sunaikini-

Tačiau kokia kaina pasiren
ka taiką? Vengdamas “taikos 
vergijoje”, jis pasisako už de
rybas. Jose taika turi būti nu
pirkta nuolaidom.

Kur yra riba nuolaidom, kad 
taika nevirstų taika vergijoje? 
Prezidentas ir jo aiškintojai tą 
ribą paskutiniu laiku išreiškia 
vis kartojamais žodžiais: garbin
gumas, pažeminimas. Tai reiš
kia, kad nuolaidos neturi virs
ti pažeminimu ir neturi nusi
kalsti garbingumui. Kada rei
kalavimai peržengs garbingumo 
ribas, tada prezidentas nevengs 
ir atominio pasipriešinimo. Ta
čiau ir W. Lippmann (NYKT) 
pasikartodamas tikina, kad pre
zidentas jaudinasi, negalėda
mas įtikinti Chruščiovo, jei rei
kės, kariausiąs. Tuo Chruščio
vas netiki. Lippmann aiškina,

DEL “TRISDEŠIMT TŪKSTANTININKŲ’’ LIETUVOJE
Gerbiamieji,
Leiskite atkreipti Tamstų dė- 

mesį į Kazio Jurgaičio (ELI) in
formacinį straipsnį apie kolcho
zų pirmininkų veikimą Lietuvo
je, atspausdintą Darbininke, 
rugsėjo 22 d. (tas pats straips
nis buyo atspausdintas ir Drau
ge, rugsėjo 21 d., tik pavadin
tas tenai kitaip).

.Straipsnyje minimi “trisde-

{ VILNONĖS MEDŽIAGOS JŪSŲ ARTIMIESIEMS
‘ IMPORTUOTOS IR VIETINĖS

LAIŠKAS REDAKCIJAI

30 tūkstančių, tad kodėl gi

■ E tikrųjų tas “titulas” reiš
kia visai ką kita. Prieš keletą 
metų maskvinis kompartijos 
centras nutarė “sustiprinti kol
chozų vadovavšną” r tuo tiks

šimttūkstantininkai” -ir “tūks- 000 parinktų asmenų, kuriuos 
tautininkai” kolchozų pirminin
kai, ir autorius, prideda paaiš-

partijos organai manė būsiant 
gerus specialistus, gerus kolcho-

(visoj Sovietijoj) asmenų pate
ko: visi jie buvo vadinami ‘tris-

reiškė, kad jie yra iš tų parti
jos pasiųstinių armijos. Nusiun
čia partijos organai ir dabar 
tą ar kitą asmenį iš miestų į

iš apyvartos) buvo taikomas tik 
anoje didžiojoje bangoje E-

Vilnonės medžiagos kostiumams, paltams ir suknelėms. Taip pat 
šilkinės, maišytos, spalvotos, lovoms užtiesalai, vilnonės skaros ir 
šalikai — Geriausios rūšies pigiausiomis kainomis. Specialus pa
tarnavimas paruošiant pakietus j Europą. Pamėginkite užeiti pas 
mus ir būsite patenkinti.

SUPERIOR PIECE GOODS CORP
200 Orchard Street

Tek AL4-83IV
New York 2, N. Y.

.................... .. ...............................•••■............................... .............

SIUNTINIAMS I LIETUVĄ! :

žesniųjų kolchozų vadovai, 30- 
tukstantininkai — didesnių”.

Nesunku pastebėti, kad toks 
paaiškinimas tegali sustiprinti 
neaiškumą, kodėl gi taip keis
tai tie kolchozų pirmininkai rū
šiuojami ir koks tokio rūšiavi
mo pagrindas: ar čia turimas 
galvoje jų valdomų hektarų 
skaičius, ar kas kita. Ypač tai 
būtų keista dėl to, kad, jeigu 
ir yra kolchozų, po apie 1000 
ha žemės apimančių, tai tuo tar
pu nėra tokių, kurie apimtų

t __ __ ____ __ Jurgaitis teigia, kad jis po me-
rinkti (kai kurie patys pasisiū- partijos komitete, šluosty- 
lė) iš ligi tol miestuose dirbu- damasis prakaitą, prašė. Nega-

ir Švarkams, moterų eflūtSma, suknelėms bei Švarkams.

šių žemės ūkio specialistų, ad
ministratorių, partijos veikėjų. 
Keletas šimtų tokių tikrų ar 
spėjamų specialistų buvo išsiųs
ta į kolchozus ir Lietuvoje. Jų 
tarpe buvo ir prof. J. Krikš
čiūnas, agr. V. Zubovas (dabar 
jau miręs). Apie šiuodu buvo 
skelbiama, kad. jie patys pasi
siūlė padirbėti kolchozuose: ne
turėjo reikšmės, į kokio didumo 
kolchozus katras iš tų 30,000

(vrbotesale) kainomis.
liu'draugai, nesugebu”. Atrody
tų, lyg K Jurgaitis pats 
buvęs partijos komitete ir gir
dėjęs J. ^Crikščiūną taip kalban- mo tikrybės ir tarp komunisti- 
tį bei matęs jį net prakaitą be- nės ekspansijos tikrybės. E tik- 
sišluostantį. E tikrųjų, J. Krikš- rujų pasirinkimas yra tarp su- 
čiūnas kolchoze, berods jau ne- naikinimo galimybės ir komu

nistinės ekspansijos tikrybės. 
Sunaikinimo galimybės, jei mes 
rizikuosime karu, ir komuniz- 
munizmo ekspansijos tikrybės, 
jei mes to nedarysime.

Jei šitaip klausimą suprasim, 
mano Reston, gal būt, ir Fore
man ir kiti greičiau pasirinks 
karo riziką negu komunistinės 
ekspansijos tikrybę.

Realus pažvelgimas į tikro
vę, išsivadavimas nuo gąsdi

bedirba, bet jis pabuvo jame 
kiek ilgiau kaip metus ir spau
doje, nepaisant net ir kai ku
rių pažadų neįvykdymo, jo pir- 

(nukelta į 3 psl.)

Į TIK VIENAS DOLERIS
DARBININKO' administracija daro visa, kad nereikėtų
laikraščio kainos kelti. DARBININKO skaitytojai gauna 
laikraštį už 6 doL Tai pigiausias mūsų laikraštis.
Norint ir toliau ta kaina DARBININKĄ išlaikyti; reikia 
naujų skaitytojų. Jų galima rasti, tik reikia pasiūlyti 
DARBININKĄ užsisakyti.

Kas prisius 1 dol. su nauju adresu* 
gaus susipažinti iki šių metų pa
baigos. // Kas prisius 5 dol., gaus

vienai S alternatyvų, kuri yra

kad netiki kad reiktų kariauti, 
nes iniciatyvą savo rankose tu
ri Chruščiovas ir imtys, iki ko
kio laipsnio galinu spausti Va
karus, kad neperžengtas ribos, 
nepažpistę, kaip prezidentas 
kalbėjo, garbingumo ribos.

J. Reston pastebėjo, kad pa
reiškimų žodžiai be tikslaus tu
rinio palieka skaitytojui neaiš
kumų. Neaišku ir kokia pras
me pavartojamas žodis “garbin
gumas” ar “pažeminimas”. Vys
kupas Sheenas, lyg atsiliepda
mas į klausimą, Journal Ameri
can nusiskundė, kad nusikalti
mai prieš garbingumą Ameri
koje auga keturis kartus grei
čiau nei gyventojų skaičius. Jis 
kalba taip pat, kad kiekvienas

Mūsų kainos vyrų drabužiam* prasideda nuo 39M ui pilną efiutą

DABAR JOS GALITE APLANKYTI savo artimuosius’Lietuvoje.
Mūsų įstaiga taip pat sutvarko pramogines ir biznio keliones į 
visus Sovietų Sąjungos valdomus kraštus. Mes parūpiname vizas, 
sutvarkome rezervacijas ir kL Smulkesniems informacijoms rafly- 
Ute/skambinkite daugiausiai patyrusiam kelionių biurui 1 R. Europą
Mes padedame jums atsigabenti savo gimine* i* Sovietų Sąjungos

COSMOS TRAVEL BURBAU, Ine.
« W. 44 8&. New T«rfc SS, N. Y. • Tel Orele 5-77U

drT962.
Kviečiame pasinaudoti metų pabaigos papiginamu ir už*

Paraginkite draugus bei pažįstamus arba prisidėkite auka, 
kad galėtume siuntinėti tiem, kurie nori skaityti, bet 
negali užsimokėti.

INKO skaitytojų talka padės administracijai

Prašome pasinaudoti užsakymam šia atkarpa.

DABBININKAS
910 Willoughby Avenue, Brooklyn 21, N. Y.
Prašau siųsti laikraštį adresu: 
Vardas ir pavardė ..............................   -..................... -
Adresas ........................................................ ......... ........................
Užsakė .................................................    —...................... —
Siunčiu už prenumeratą $...............-

ni KAS KREIVĄ GALVOJIMĄ 
i PALAIKO
I Mokslininkų vardu buvo taip •- -
| gausiai sudrantatinama, Epu- •

čiama tikrovė, Ekreipiamas jos
f vaizdas. Taip neseniai moksli- 
!jį ninku vardu buvo sudarinėja- 
!j- mas įspūdis, kad su atominiais 
į: ginklais ateina finonijos “visiš- 
| kas sunaikinimas” ... Kad tie 
| mokslo vardu kalbėję- žmonės 
•į nebuvo nuoširdūs ir kad jiem 
;j rūpėjo Irmoje eilėje m žmo- 
!: nįjos apsaugojimas, šiandien 

aiškiai matyti: tie, kurie tūks-
;i tančius parašų rinko prieš Anie
ji rikos atominius bandymus ir 
j- aliarmavo, kad visi pražus nuo 
•i užnuodyto oro, šiandien neren- 
jį ka parašų ir tyli, kada atomi-

COSMOS PARCELS EX 
CORPORATION

Ueemed by Vneshposiltorg

niais sprogdinimais orą nuodi
ja ne Amerika, o Sovietai. Jie 
tyli, o Sovietuose organizuoja-
mos padėkos, kad Maskva at- 

Ji naujino atominius bandymus.
KADA PREZIDENTAS 
RIZIKUOS

PmHcntis Kennedy kalbą

Jei taip bus suprantamas gar
bingumas, numatytas kaip riba 
nuolaidom, neteks rūpintis.

SIUNTINIAI APDRAUSTI » PRISTATYMAS GARANTUOTAS 
— GAVĖJAS NIEKO NEMOKA —.

kant kitur. JO* gante gauti ir kitokių reikmenų tinkamų siuntl-

. Politechnikos inrtitutas

Kauno politechnikos institu
te šį rudenį priimta naujų stu- ! 
dentų 2,500. Viso institute bus 
dabar.7,500. Prie instituto vei
kia ir vakarinis kursas. Į jį 
priimta 900, o kursuose, kurie 
vykdomi korespondenciniu bū
du — 300 nauji Institutas tu
ri savo filiales Vilniuje, Šiau
liuose, Klaipėdoje, o nuo Šių 
metų ir Panevėžy. Pirmo ir 
antro kurso studentai turi at
likti darbus fabrikuose. Per sa
vaitę po 16 valandų. Mokomo
jo personalo institute yra 80 
žmonių. Direktorius prof. K. 
Baršauskas.

»
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> 
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• NEW YORK 3, N. Y„ 39 - 2nd Avenu* — Tel.: AL4-545S
• BROOKLYN 7, N. Y. *00 Strtter Avenu* Tel.: Dl 9-009
• LAKEWOOD, N. J. 129 > 40 StrMt — Tel.: FO 3-950
• PATERSON 1, N. J, 99 Malu Stmat — T*L: MU 4-4919
• NKW HAVEN, C*no, • Oay StrMt — T*L:
• PITT9MSRGH 9, Ru C. Caraon 9tr**t — T«L: HU 1-2750
• WORCE«TER, Maar, 174 MlUbury 9tr*c* — TM.: 9W 9-290
• HAMTRANCK, Nich, 11333 Jo*. Campau — TeL: TO 7-1575
• CLEVELAND 13, Ohlo, 2993 W. 14th 9treet — Tel.: TO 1-109
• CHICAGO 22, IIL, 2222 W. CMcago Avenu* — Tel.: BR 9099
• CHICAGO «, IIL, 3212 Be. MaNted Street — Tel.: 5-2737
• SAN FRANCISCO^ CflL, MRI 3utt«r StraO — Tel.: Fl 9-1571
• NEWARK 3, N. J, 429 3pringfMd Avmu* — T«L: Bl 3-1797
• PHILADELFHIA Z3, Pa. 930 W. GirarO Avė, — Tel. WA 2-4085
• WATERBURY, Conn, • John 3tr*ot — TeL: PLaz* 9-970
• GRANO RAPIDS, Midų 909 BrMge St„ N.W. — GL S-22M
o PAS9AIC, N. J, 179 Martai 3trwt ------------- ---- ““
o OETROIT, Mteh, 730 Mtehigon Avenu*
• ATHOU Man, 91 ML PlMSONt Street
• LOS ANGELES 28, CaRf, 990 3o. Atlantic BlvO. — AN 1-2994
• BOSTON 1S. Ma*a* 271Shawmut Avt. — T*L: Ll 2-1797
• WOOOHAVEN 21, N.V„ 34-17 Jamatoa Avė. — T*L: VI 9-3330

T<: GR 2-9397 
Tel.: VI 1-5355 

CH 9-4245
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Prof. Zenono Ivinskio paskaitos New Yorke

Iki kol pagaliau?

Laikrattl tvarte REDAKCIJŲ KOMISIJA. Vyr. rad. S. SUžlEDtLIS 
Straipeniųs ir tareepen<encljes redakcija taiso savo nuožiOra. Nenaudoti straips
niai saugomi ir gražinami autoriams prašant. Pavarde pasirašyti straipsniai nebū
tinai išreišida redakcijos nuomom- Už skelbimų turinj ir kalba redakcija neatsako. 
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THE W6RKER (TMa CopyrtBM) By FRANCISCAN FATHERS
Eina M*9 W5 metų. 1951 sujungė AMERIKĄ, LDS 
ORGANĄ DARBININKĄ Ir LIETUVIŲ ŽINIAS

DARBININKAS 
i ;i imi. ----- 1-----------

PRENUMERATOS KAINA
no m—tie yeariy _____ -------  9U0 Amerikoje metame --------------- 96.00
Brooklyn, N. Y.__________  9U0 Brooklyn, N. Y. ------------____ 96.50
HaM yoar -------------------_____  ŠUO Putei motų ------------------- ____ 93.50
Foreign ------------------- --- ____  ŠUO Užsienyje ------------------- —------- 96.50

Redakciją .pasiekė vieno 
skaitytojo laiškas ir siuntinys. 
Rašo, kad informacijai persiun
čia gautą iš Vokietijos nedide
lę knygelę (56 pusi ). Knygelė 
yra spausdinta Lietuvoje, Vil
niuje, 1961. Iš Berlyno išsiųs
ta 1961 rugpiūčio 18. Ant gels
vo voko užspausta vokiškai 
“Drucksache” (t. y. spaudinys, 
Printed Matter). Adresas užra
šytas tokia pat rašomąja maši
nėle arba adresografu, kaip ir 
ant melsvų vokų, kuriuose siun
tinėjamas, niekam neprašant, 
“Tėvynės Balsas”, redaguoja
mas Vilniuje. Jis taip pat siun
čiojamas iš Berlyno.

IŠ tos pačios maskvinės ga
myklos, kurios viena kolekty
vo dalis yra Vilniuje, o antro
ji rytiniame Berlyne, atėjo ir 
ta neužsakytoji knygpalaikė. 
Tai “Komunistų ir darbininkų 
partijų atstovų pasitarimo do
kumentai”. Tame pasitarime (so 
veščianija) 1960 lapkričio mėn. 
Maskvoje dalyvavo Sovietų Ru
sijos, jos satelitų bei koloni
jų ir komunistinės Kinijos at
stovai — viso 81.

Nekartosime to pasitarimo 
“dokumentų” melo ir klastin
gumo, kuris dar labiau išryš
kėja. kai Sovietų Rusija atnau
jino atominius bandymus, nes 
kalbama apie jų uždraudimą ir 
taiką ... Atsišaukimo purvinas 
melas ir prieštaravimai patiem 
sau buvo nurodyti Darbininko 
vedamajame 1960 gruodžio 23
ir atskirame straipsnyje gruo
džio 30. Čia norime paliesti ki
tą reikalą.

narnos ir kurios ne, tai tą at- 
žymėjimą reikia laikyti tinka
mu. Muilinami tik didesni 
knygų kiekiai, o ne atskiri lei
diniai. Svoris tos knygšės taip 
pat nedidelis.

Bet gerai žinome, kad ne tik 
muitinė nepraleidžia ir teismas 
sunkiai baudžia už dar men
kesnius kiekius kokaino, opiu
mo, marijuanos, pornografijos. 
O čia praleidžiama daugiau ne
gu narkotikai. Pastarieji pražu
do nedidelį skaičių patvirkėlių. 
Gi komunistinė narkotika iš 
anų “dokumentų” užgauna vi
sos Amerikos garbę ir graso 
jos saugumui. Prašome pasiskai 
tyti iš tos “literatūros” keletą 
sakinių.

Siuntinys turi New Yorko 
muitinės 1961 rugsėjo 14 at- 
žymėjimą: “Passed free U. S. 
Customs New York”. Taigi, pro 
muito kontrolę praleista lais-

"Amerikos imperializmas yra 
pagrindinė pasaulinės reakci
jos tvirtovė ir-tarptautinis žan
daras, viso pasaulio tautų prie
šas” (10) p.) ... “Svarbiausia 
agresijos ir karo jėga — Ame
rikos imperializmas. Jis įkūni
ja savo politikoje karingosios 
reakcijos ideologiją” (20 p.)... 
“Amerikos kariauna ruošiasi at
naujinti pražūtingus atominius 
bandymus” (21 p.).... “Svar
biausia šiuolaikinio kolonializ
mo tvirtovė — Jungtinės Ame
rikos Valstijos” (29 p.) ..
“Jungtinių Amerikos Valstijų 
vadovaujamų imperialistinių 
valstybių vyriausybės ... mėgi
na nusiginklavimo derybas pa
versti tuščiais plepalais” (50 
p ). •.

Tų citatų pakanka suprasti, 
kuo čia svaidomas!. Sunkiau 
suprasti dabartinę Amerikos vy
riausybę, pastatytą šio krašto 
sargyboje, kai ji specialiai 
do tokiu būdu įžeidinėti ją 
čia ir visą Amerikos tautą, 
nasis senatorius Ciceronas

Lietuvių tauta praeities
- ■ ■. > > •

ir dabarties rezistencijoje

Prof. Zenonas Ivinskis, prieš 
grįždamas į Romą, New Yorke 
praleido apie savaitę laiko. Jis 
skaitė čia dvi paskaitas: vie
ną ateitininkų sendraugių susi
rinkime apie krikščionybės ke
lią Lietuvoje, antrą — 1941 
metų sukilimo minėjime, kurį 
surengė Lietuvos Fronto bičiu
liai. Abi paskaitos turėjo vieną 
bendrą giją — rezistenciją. Pir
moje paskaitoje profesorius pa- 

' šakojo, kaip lietuvių tauta prie
šinosi kaimynų pastangomis ją 
nusmelkti krikščionybės vardu 
ir kaip toliau, priėmusi lotyniš
kąjį krikštą, ištikimai jo laikė
si, gindama naują savo tikėji
mą; buvo paliesti ir Bažnyčios 
santykiai su tautybe. Antroje 
paskaitoje palietė didvyriškąjį 
lietuvių pasipriešinimą bolševi
kinei okupacijai.

KADA LIETUVIŲ TAUTA 
KRIKŠTIJOSI?

Prof. Z. Ivinskis stipriai pa
brėžė, kad reikia visiškai at
mesti įsivyravusį teigimą, jog 
Lietuvos krikštas įvykęs tiktai 
ryšium su Jogailos vainikavi- 
musi Lenkijos karalium. Lietu
vos krikštas 1387 nebuvo pir
masis. Pirmasis krikštijosi Min
daugas su visa savo šeima ir 
dauguma diduomenės 1250 —

1251 metais. Mindaugas buvo 
popiežiaus Inocento IV pripa
žintas ir jo vardu vainikuotas 
pirmuoju Lietuvos karalium. 
Nors Mindaugas paskui kovojo 
su Vokiečių ordinu, o saviškių 
buvo nužudytas (1263), nėra 
duomenų, kad krikščionybės bū 
tų atsisakęs ir katalikų tikėji
mas Lietuvoje būtų visai nu
smelktas. Istoriniai duomens ro
do, kad Vytenio, Gedimino ir 
Algirdo bei Kęstučio laikais 
Lietuvoje būta vienuolių ir baž
nyčių. Tikėjimui plačiau prasi
skleisti kliudė nuolatiniai vo
kiečių riterių puldinėjimai. Lie
tuva jiem priešinosi, bet dėl to 
nenusigręžė nuo priešo tikėji
mo, tiktai jam įtvirtinti pasitel
kė kaimynus lenkus, kai Jogai
la tapo jų karaliumi. Nors bu
vo pastangų Jogailą padaryti 
stačiatikiu ir Lietuvai duoti 
bizantišką kryžių, bet tie pro
jektai sudužo. O valdant dide
lius rusų plotus, būtų buvę lie
tuviam daug lengviau prisišlie
ti. prie jų tikėjimo. Čia ir pa
sireiškė lietuvių tautos dvejo
pa rezistencija: pasipriešinimas 
kryžiuočiam, ginant savo žemę 
ir laisvę, bet ir pasipriešinimas 
rusams provoslavams, priimant 
katalikybę.

PROF. ZEZONAS IVINSKIS kalba ateitininkų sendraugių susirinkime. Dešinėje Ateiti
ninkų Federacijos gen. sekretorius kun. V. Dabušis. Nuotr. V. Maželio.

LIETUVIŲ TAUTĄ 
LENKINO?

Prof. Z. Ivinskis taip pat 
užsiminė, kad labai dažnai ra
šoma ir sakoma, jog lietuvių 
tautos žymią dalį sulenkino Ka
talikų Bažnyčia. Tokia pažiūra 
yra klaidinga bent iki 19-to 
amžiaus vidurio. Senoje nepri- 
klausimoje Lietuvos valstybė
je, nors ir unijoje su Lenki
ja, Bažnyčia daugiau rūpinosi 
lietuvių kalba, negu valstybė, 
vadovaujama didikų ir bajorų. 
Pasiremdamas senesniais istori-

KAS jos šaltiniais ir naujais doku
mentais, aptiktais Vatikano ir 
kit. Romos archyvuose, prof. 
Z. Ivinskis pateikė gausių fak
tų, kaip Lietuvos kunigai ir 
vienuoliai rūpinosi lietuvišku 
giedojimu, pamokslais, išpažin
timis, fundacijomis, kuriose bu
vo įrašoma, kad parapijoje tu
ri būti kunigas, mokąs lietu
viškai, o ir- bažnyčiose lietu
viškos pamaldos. Tuo tarpu ba
jorų seimuose, teismuose, vals
tybės Įstaigose lietuvių kalbos 
nereikalauta. Pirma sulenkėjo

lei- 
pa-

pa- 
vai. Jei muitinės tik toks už- klaustų: “Quosque tandem?”. 
davinys, kad ji turi sekti, ku- Iki kol pagaliau? Kada bus tam 
jios prekės mokesčiais apkrau- galas? SUKILIMO minėjimo dalyviai New Yorke spalio 1. Pirmoje eilėje i» k. j d. kun. K. Balčys, Tėv. L. Andriekus, O. F. M., V. Sidzikaus

kas, A. Kazickienė, dr. J. Kazickas, A. Galdikas Nuotr. V. Maželio.

bajorai ir didikai, gaudęsi len
kiškos kultūros, ir tik paskui 
lenkiškumo stiprėjimas atsilie
pė bažnytiniam gyvenimui. Tai 
ypač atsiliepė 19-tam amžiuje, 
kai Lietuvos ir Lenkijos jung
tinė valstybė buvo išdalyta, o 
bajorijos ir dvasininkijos lietu
viškoji sąmonė priblėso,

REZISTENCIJA 
CARISTINEI RUSIJAI

Rusijai Lietuvą okupavus, su
sidarė didelis pavojus ir lietu
vybei ir katalikybei. Prof. Z. 
Ivinskis nurodė, kad šiame pa
sipriešinime rusifikacijai ir pro- 
voslavinimui didelį vaidmenį at
liko Žemaičių vysk. Motiejus 
Valančius. Jis praskynė kelią 
draudžiamajai lietuvių spaudai 
iš Tilžės, jis taip savo raštais, 
blaivybės dr-jomis ir parapinė
mis mokyklomis, kol jos buvo 
likviduotos, žadino lietuviškąją 
sąmonę ir stiprino katalikų ti
kėjimą. Nėra abejonės, kad ka
talikybė atlaikė rusinimą, ka
dangi su juo buvo siejamas ir 
stačiatikių tikėjimas. Be to, tau
tiniame Lietuvos atgimimo lai
kotarpyje nauja lietuvių kuni
gų karta yra parodžiusi daug 
ryžties ir pastangų lietuvybei 
ginti. Jos vaidmuo yra per ma
žai pabrėžiamas, kai kada ir 
sąmoningai nusmelkiamas, ke-

(nukelta į 4 psl.)

Laiškai redakcijai 
(atkelta iš 2 psl.) 

mininkavimas kaip tik buvo la-

I

LEVAS N. TOLSTOJUS

"Į kė ir liepė atsiprašyti senelę 
prekiautoją ir žadėti niekad 
daugiau taip nebedaryti.

— Mačiau, tu ėmei obuolį, 
— sakė Martynas berniukui.

Berniukas pravirko ir prašė
si dovanojamas.

— Ot, taip, tai gerai! Da- juos mokyti, — aiškino Marty- 
bar imk štai tą obuolį — ir' 
Martynas, paėmęs iš krepšio

dėti nespėjo __  sviedė ją ant obuolį, įteikė berniukui. — Aš pritarė senelė. — Turėjau aš
jų septynetą bet tik vienintelė 
duktė man teišliko.

Ir papasakojo senelė, kur 
ir kaip ji su dukterimi gyvena 
ir kiek vaikaičių turi:

— Mano jėgos išsekę, tačiau 
aš vis dar tebedirbu. Maži vai
kaičiai daug eibių man pri
daro, bet jie man if labai geri. 
Niekas man tiek nemielas, kaip

— Visiems turime atleisti, o 
visų pirmiausia — neišmanė
liams, — atsiduso linguodama 
galvą senelė. — Tai jau taip, 
teisingai, žinoma, bet jie per 
daug pasileidę. * .

— Tai mūsų, senių, pareiga

nas.
— Panašiai ir aš manau, —

(4)
Tik, štai, mato Martynas, grindų ir išskubėjo pro duris, 

ties jo langu sustojus seną mo- Išbėgęs aukštyn, berniuką ra- 
terį, prekiautoją Nešė ji di- do už plaukų tampomą krečia- 
delį pintinį krepšį, kuriame dar mą. Pikta, Įsikarščiavusi pra
buvo likę keli neparduoti obuo- kiautoja , koliojo jį ir grąsino 
liai. Ant pečių turėjo ji maišą perduoti policijai, kaip vagį, 
skiedrų, kurias vienoje stoty- Berniukas, kaip beįmanydamas, 
bos vietoje buvo prisirinkusi. gynėsi; net ašarodamas teisino- 
Ji skubėjo namo. Nelengvas si: 
maišas senelei buvo įskaudi- — Aš gi nieko nepaėmiau, 
nęs petį, ir šioje vietoje ji Už ką mane muši. Paleisk, bo- 
stabtelėjo pasitaisyti bei per- bule.
kelti maišą ant kito peties. Martynas, norėdamas kuo 
Tuo metu krepšį ji buvo čia greičiau išskirti, paėmė ber- 
pat ant kertinio akmens pa- myką už rankos ir kreipėsi į 
stačiusi. Senutei besitvarkant, senelę:

sumokėsiu — tarė prekiautojai.
— Tokiu būdu tie padaužos 

' tik tvirkinami. Jis turėtų būti 
taip atlygintas, kad visą sa
vaitę prisėsti negalėtų! — pik
tai kalbėjo senė.

— Ak, tamstele, — priešta
ravo jai Martynas. — Mums 
tik taip atrodo, o pagal Dievo 
mokslą — visai kitaip yra. Jei
gu tamsta tik už tą vieną obuo- Kstatka. Pas nieką ji neina, 
lį taip skaudžiai norėtum nu- kai tik mane pamato. Tuojau 
bausti, kaip tat turėtų bausti šaukia: “Senele, mano myli
mus Dievas už mūsų nuodėmes? nuaustoji senele”.
• Prekiautoja tylėjo, o Marty- Ir sena prekiautoja visai nu
li® papasakojo jai iš šventraš- rimo ir atsileido, sušvelnėjo.

priėjo pro šalį ėjęs suplyšusią — Paleisk jį, tamstele. Dėl čio prilyginimą, kaip valdovas — Tai buvo tik eilinis vai- 
kepure berniukas. Apsidairęs, Dievo meilės, atleisk jam. pasigailėjo tarno, atleido jam kėzo pokštas. Teeinie jis sau 

— Aš taip atleista jam, kad ir dovanojo skolą O tas tar- su Ponu Dievu, — tarė senelė,vikriai siekė ranka į obuolių __  ______ „___ ,___ . .
- krepšį, ir tuojau norėjo pa- ilgai atsimins. Policijai aš tą nas, nutvėręs savąjį skolininką žiūrėdama j berniuką, 

sprukti. Tuo akimirksniu atsi
grįžusi senutė nutvėrė berniu
ką už rankovės. Besistengda
mas ištrūkti, vaikėzas blaškėsi, 
bet senutė stipriai laikė, nu
traukė jam nuo galvos kepurę,

bai giriamas, ir buvo spausdi
nami net jo paties pasikalbėja 
mai su laikraščių bendradar
biais, kuriuose J. Krikščiūnas 
kaip tik gyrėsi savo darbo sėk
mingumu, o ne “fiasco”. Vie
nas toks iliustruotas pasikalbė
jimas buvo išspausdintas net 
Amerikai leidžiamame sovietų 
žurnale. Gali būti, kad tie pa
gyrimai bei pasigyrimai ir ne
buvo labai teisingi, gali būti, 
kad Krikščiūnui ir nepavyko 
nieko geresnio tame kolchoze 
padaryti, ir gali būti, kad par
tijos komitete apie tai galėjo 
būti ir kalbėta, bet tokius da
lykus galima tik spėlioti. Ne
patikima, kad tokio pobūdžio 
pasikalbėjimą K. Jurgaitis bū
tų galėjęs girdėti, todėl toks 
“tikslus” tokio pasikalbėjimo 
atpasakojimas sukelia tik ne
pasitikėjimo šešėlį visai infor
macijai.

Iš asmens, palyginti neseniai 
atvykusio iš Lietuvos, norėtų
si girdėti daugiau “plikos” in
formacijos, negu poleminio po
būdžio publicistikos.

Su pagarba
V. Rastenis

1961 m. rūgs. 29 d.

nei prisiminti negalėjo. Tuo me
tu aiškiai pasigirdo balsas:

— Martynai, ei tu, Martynai, 
ar nepažįsti manęs?

— Kas esi? — paklausė 
Martynas.

— Tai aš — atsakė balsas.
Ir iš tamsios kambarėlio ker

tės, maloniai besišypsąs, žengė 
į priekį StepanyČius ir, nelygi
nant, kokiame debesėlyje, iš
nyko.

— O, štai ir aš esu — vėl 
kažkas prašneko. Iš tos pačios 
kertės, laiminga šypsena veide, 
su kūdikiu ant rankų, pasiro
dė moteriškė. Kūdikis gražiai 
šypsojos, ir abu pranyko.

— Ir mes esame čia! — iš 
ten pat pasigirdo patenkinti 
balsai. Senė prekiautoja ir ber
niukas, abu gražiomis šypseno- 

, mis veiduose, patenkinti, iš tos 
pat apytamsės kertės ifengė 
Martyno linkui ir, kaip ir pir
mieji, paslaptingi regėjimai iš
nyko.

Keistai, bet labai maloniai 
tie mistiški regėjimai nuteikė 
Martyną. Persižegnojo, užsidė
jo akinius ir skaitė atsiskleidu
sioje vietoje:

.. “Nes aš buvau išalkęs, ir’ 
jūs mane pavalgydinote, buvau 
ligonis, ir jūs mane aplankė
te” ...

Tame pačiame puslapyje, 
kiek tolėliau, susijaudinęs Mar
tynas skaitė:

“Iš tikrųjų sakau jums, kie> 
kartų jūs tai padarėte vienam

paimti iš Martyno pinigus už 
obuolį.

Martynas stovėjo ir ilgai ste
bėjo abu nutolstančius, ir gir
dėjo juos geruoju šnekant. To
li akimis palydėjo juos Marty
nas ir sugrįžo į savąjį kamba
rėlį. Pakėlė numestąją ylą vėl 
sėdosi prie darbo.

Neilgai tedirbo, nes jau te
mo, ir ylos dūriai sunkiai be
buvo įžiūrimi. Dabar pastebė
jo Martynas praeinantį vyrą, 
kuris uždeginėjo gatvių žibin
tus.

— Laikas jau ir man įžiebti 
šviesą — nutarė Martynas ir, 
uždegęs lemputę, pakabino ją 
ir tęsė savąjį darbą.

Pabaigęs vieną batą, pavar
tęs pasukinėjęs jį rankose, gė
rėjosi savo gerai atliktu dar
bu. Dabar sudėjęs savo įran
kius, sušlavęs odos atraižas bei 
kitokios medžiagos liekanas, su
rinko šertas, vielas, ylas, pa- 

.statė lempą ant stalo ir paėmė 
nuo lentynos Evangeliją. No
rėjo knygą atversti toje vieto
je, kurioje vakar chromo odos 
juostele buvo paženklinęs, bet 
knyga savaime atsidengė visai 
kitoje vietoje. Ir jam, susimąs
čiusiam. staiga užnugaryje pa
sigirdo kaž koks šlamesys, lyg 
būtų kas iš lengvo ėjęs, arti- 
nęsis prie jo. Atsigrįžo Marty
nas ir nustebo: atokiau jo, tam
sioje kambario kertėje, aiškiai 
stovi kaž kur matyti žmones, 
kurių greitomis ir susijaudinęs

j" *__ negailestingai mušė pastarąjį Senutė stengėsi maišą vėl
Martynas nesiliovė senę pre- ir smaugė, reikalaudamas būti- 31,1 pečių uždėti. Tai nebuvo 

kiautoją griaudinęs: i . . .
— Paleisk gi jį, seneie. Jis jokio pasigailėjimo, įmesdino pasisiūlė: 

niekada daugiau taip nesielgs. 
Leiski gi jam eiti, dėl Dievo

vagišių perduosiu!

nai grąžinti jam skolą ir, be Jai lengva. Priėjęs berniukas

— Leiskit man, senele, mai
šą panešti. Man pakeliui.

Palingavo senutė galvą ir pa- 
Senė prekiautoja berniuką aiškino Martynas — visiems kylėjo berniukui maišą ant pe

luodama. Išvydęs ią sceną paleido, ir šis tuojau norėjo atleisti, kitaip nebus ir mums čių. Ir jie, sutaikinti, drauge 
nuėjo. Ji visai pamiršo net

tvėrė už plaukų. Berniukas rė- meilės! 
kė. Senelė piktai barėsi grū-

kalėjimam Prekiautoja ir ber
niukas klausėsi.

— Dievas mums įsakė —

Martynas net ylos vieton pa- pasprukti, bet Martynas sulai- atleisto.

tų mano mažiausių brolių, man 
padarėte”.

Ir. suprato Martynas, kad iš 
tikrųjų Šiomis dienomis aplan- 
kč jį pats gerasis Kristus, ku
ri jis tinkamai priėmė.

Vertė K. Petrauskas



ATSIMINIMAI APIE POETį MAIRONĮJančys matė Lietuvoje
Po ilgų ieškojimų Lietuvon

vių

KUN. LEONARAOS MUSTEIKIS

sąrą turėjo progos apsilankyti 
tėvynėje ir vietoje susitikti su

Maskvoje, kiek geriau Vilniu
je, ir visai gerai Rygoje. Ry-

buvo labai veiklios lietu- 
bendruomenės narės.

nepatikdavę, kai gatvėn išeida
vęs su cigaru, jį tuoj pat ap
supdavę smalsuolių būrys, ku
pė jau seniai nematę rūkančių 
cigarus. Kai tik smalsuoliai pra- 
dėdavę rinktis aplink jį, jis pa
sišalindavęs viešbutin.

DaR. Alfonso Dargiu darbų

viešbutyje mokėjęs po 35 doL

kelionė ribojosi Vilniumi, kur 
turėjo progos prabūti 3 dienas 
ir Rygoje, nors nenorėjo, 9 die
nas. Į “Laisvės” organizuojamas " tas, kaip Maskva. Jaučiui labai 
ekskursijas nebuvo priimtas. Vy 
ko lėktuvu Paryžius —* Mask
va — Vilnius — Ryga ir at
gal taip pat per Maskva.

Vilniuje sutikęs grupę lietu
vių iš Bostono, kurie sudarę 3 
vyrų delegaciją į Inturistą, 
kad gautų leidimą ilgiau pasi
likti Vilniuje ir galėtų aplan- paroda bus spalio 6 ARt ga- 
kyti gimines, gyvenančias kai
muose. Deja, leidimo negavę ir 
dar rūsčiai buvę pasakyta: “O 
kas jus čia kvietė”. Vienas se
nosios kartos lietuvis norėjęs 
pasimatyti su savo motina (82 
metų), gyvenančia kaime, bet 
leidimo negavęs. O vieną senu
tę nešte atnešė į Vilniaus vieš
butį, kad pasimatytų su iš JAV 
atvykusia dukra. Vilniaus vieš
butyje Jančys turėjęs progos

VVATERBURY, CONN.

Sol. J. Augaitytės koncertas
Lietuvių moterų klubas ruo

šia tradicinį vakarą. Koncerti
nę programos dalį atliks Juzė 
Augaitytė iš Philadelphijos, bu
vusi Lietuvos operos solistė. 
Vakaras bus šv. Juozapo para
pijos salėje spalio 14, šešta
dienį; pradžia 7:30 vai. vato 
Po programos šokiai, kurių me
tu gros A. Jaraus orkestras. 
Bus bufetas ir loterija. Visas 
vakaro pelnas skiriamas lietu
vių kultūriniam ir labdarybės 
reikalam. Klubas siunčia lietu
viam siuntinių į Lietuvą bei 
Lenkiją, prisideda atstovauti 
lietuvėm tarptautiniuose mote
rų organizacijų sąjūdžiuose, bi
bliotekoms užsako gerų lit 
knygų ir tt. Klubo parengimai 
būna jaukūs, įdomūs ir mieli. 
Svečių suvažiuoja ir iš kitų vie
tovių. Kor.

gk> Jankaus žmona, po sunkios 
vidurių operacijos sveiksta na
mie. Taip pat serga pulk. Pr. 
Saladžius, Genė Puodžiūnienė, 
Akv. Gudienė.

Petrui Narkaliūnui 65 metai. 
Tai vienas iš veikliausių šiuo 
metu senosios kartos lietuvių. 
Spalio 29 šv. Jurgio liet para
pijos salėje yra rengiami Pet
rui Narkeliūnui pagerbti iškil
mingi pietūs. Pietus rengia jo 
draugai ir organizacijos, kurio
se dirbo ar dirba.

Andrius Ciominis, veiklus vie
tos bendruomenės narys, jau 
antri metai studijuoja vietos 
universitete. Rengiasi mokyto
jo profesijai. Jis yra baigęs Pa
nevėžio mokytojų seminariją.

Kazys Račkaitis, 48 metų, ir 
Kazys Povilaitis, 65 metų, pra
ėjusį mėnesį mirė. Abu išgyve
no JAV apie 12 metų.

Sakalo sporto klubo sporti
ninkės dalyvavo vietos ukrainie
čių sporto šventėje ir žaisda- 
mos krepšinį laimėjo 1 vietą 
ir taurę. Komandos vadovė Da
nutė Janušaitė, klubo pirm.

lerijos patalpose. Viso bus iš
statyta 42 paveikslai.

ALRK Susivienijimo šventė 
rengiama spalio 15. Vietos kuo
pa iškilmingai mini šios organi
zacijos 75 metų sukaktuves. 
Šventė prasidės 11 vai. pamal
domis šv. Jurgio liet katalikų 
bažnyčioje, o 5 vai. vakare iš
kilminga vakarienė.

Vieno milijono fondo labui 
lapkričio 11 šv. Jurgio liet pa
rapijos salėse bus linksmas va
karas. Vietos bendruomenės vai 
dyba tuo vakaru nori sutelkti 
1,000 dolerių milijono fondo Kostas Mačiulis, 
naudai.

Vide Keibaitė spalio 8 išteka 
už Vyt. Radžiaus iš Ottawos, 
Kanados. Jungtuvės bus šv. Jur
gio liet parapijos bažnyčioje, poezijos rinktinė 
Rochester, N. Y. Vida Keibai
tė buvo veikli choro ir skautų 
narė.

Marytė Krygerytė ir Liucija

Labiausiai perkamos knygos: 
Dr. J. Girniaus “Tauta ir tau
tinė ištikimybė”, Vyt. Mačer
nio “Poezija”, B. Brazdžionio 

Vidudienio 
sodai”, Pr. Naujokaičio “Įlūžę 
tiltai” ir kt. Ilgo grojimo plokš
telės: Čiurlionio ansamblo — 
Mes padanuosim, Alice Ste- 

Makauskaitė išvyko Chicagon phens sukaktuvinė plokštelė ir 
tęsti toliau pradėtų studijų, k. Sb.

LMuviy Dianos, Nr. 9, spa
lio mėn., iliustruotas mėnesi
nis anglų ir lietuvių kalbomis 
lietuvių kultūros ir visuomenės 
gyvenimo žurnalas. Redakto
rius Brn. Brazdžionis, red. ko
legija: J. Tininis, D. Cibas, D. 
Polikaitienė ir M. Starto Lei
džia Antanas Storius, Los An
geles. Adresas: 4364 Sunset 
Blvd., Hollywood 29, Calif.

šiame LD nr. spausdinama 
dar niekur liet, spaudoje ne
skelbtos Maironio poezijos, duo
dama kanauninko Mykolo Vait
kaus atsiminimų apie didįjį mū
sų dainių Maironį ir taip pa
minima 99 metų sukaktis nuo 
Maironio gimimo ir pradedami 
šimtieji Maironio metai.

Poetas Stasys Santvaras rašo 
apie dirigentą Vytautą Marijo- 
šių, kurio portretas puošia žur
nalo viršelį.

Plačiai aprašomas L. K. Moks

lo Akademijos suvažiavimas, 
duodama eilė skaitytų paskai
tų santraukų.

Angliškame skyriuje paminė
ta ištraukos iš Sibiro tremti
nės Armonienės knygos “Leave 
Your Tears in Moscow”, ku
rią angliškai parašė inž. Algir
das Nasvytis, išleido amerikie
čių leidykla.

Dailės puslapiuose pristato
mas originalus dailininkas Jur
gis Juodis, gausiai iliustruoti 
reportažai iš kultūrinio gyveni
mo bei nuolatiniai apžvalgų sky
riai.

šventi-

LIETUVOS VYČIAI

Newark, N. J. — Lietuvos 
vyčių 29 kuopa rugsėjo 30 šv. 
Jurgio salėje buvo surengusi 
vakarienę ir šokius. Vakarienė 
pradėta Amerikos ir Lietuvos 
himnais, kuriuos sugiedojo Liu
das Stukas, akomponuojant Al
girdui Kačanauskui. Maldą su
kalbėjo preL L. Tulaba. Vaka
rienėje dalyvavo preL Ig. Kel
melis, kun. P. Totoraitis, Lie
tuvos vyčių centro valdybos 
vicepirmininkė Helen Shields, 
apskrities pirmininkas L. Jano
nis. Vakarienę ir šokius rengė 
komitetas, kuriam pirmininka
vo J. Remeika, talkino Chris- 
tina Korbet, Charles Strolis, 
Eva Sharan, Julia Strolis, Geor
ge Basil. Ypatinga padėka pri
klauso veteranų pagelbininkių 
pirmininkei Rose Basil, kuri 
padėjo paruošti vakarienę.

F. V.

1941 buvo bolševikų suimtas su pavasarininkais Lietuvoje, 
ir uždarytas Zarasų kalėjime. Omahoje su skautais, subūrė 
Prasidėjus karui ir pradėjus en
kavedistam kalinius šaudyti, lai
mingu būdu pasisekė pabėgti 
iš kalėjimo ir pasislėpti, kol 
praūžė karo audra.

Vokiečiam okupavus Lietuvą, 
trumpam buvo paskirtas į Ra
mygalą, o 1941 rudenį į Šedu
vą, kur vikaravo iki antros bol
ševikų okupacijos. Pasitraukęs 
į Vokietiją, gyveno Gaustadte 
prie Bambergo; čia sulaukė ka
ro pabaigos. Vokietijoje dirbo 
įvairiose tremtinių stovyklose, 
kapelionavo gimnazijose ir dar
bo kuopose.

juos j vienetą, rengė stovyklas, 
iškylas. Jis yra skautų ir skau
čių kapelionu. Vyriausia skau
tų vadovybė pakėlė į skauti
ninko laipsnį.

Kun. L. Musteikis mėgsta fo
tografuoti. Studijavo fotografi
jos žurnalistiką. Savo nuotrau
komis yra praturtinęs įvairius 
lietuvių laikraščius. Nemaža jo 
nuotraukų buvo ir Darbininke.

(E.)

KUN. LEONARDUI MUSTEIKIO 50 METŲ
Omaha, Nebraska, gyvenąs 

kun. Leonardas Musteikis rug- 
piūčio 16 atšventė 50 metų su
kakti.

Gimė jis Laučiūniškių kaime. 
Salako valsčiuje, Zarasų apksr. 
Baigęs pradžios mokyklą Sala
ke 192< įstojo į Zarasų pro
gimnaziją, kuri vėliau buvo pa
versta pilna gimnazijų Gimna
zijoje būdamas veikė ateitinin
kuose, skautuose, kur buvo 
draugovės drauginink i. Gimna
ziją baigė 1932 ir tais parais 
metais Įsi j jo i Kaun7' 
seminariją. SubcLakuno
mus gavo rr.±o”ėžio katedro
je 1937 iš vysk. K. Paltaroko; 
diakono — Kauno bazilikoje I atvyko 1949, apsisto- 
iš vysk. T. Matulionio. Kunigu 1° Omahos mieste, Nebr. Pa- 
įšventintas 1938 arkivysk. J. dėi° J Jusevičiui atsivež- 
Skvirecko. Baigė Vytauto Di- daug tremtinių. Nuo ^1^0 
džiojo universiteto teologijos— 
filosofijos fakultetą. Pirmąsias 
mišias aukojo'1938 birželio 24 
Salake. Pamokate pasakė vysto 
M. Reinys.

Jaunas kunigas pastoraciją 
pradėjo Jūžintų parapijoje vi
karu. Duokiškyje mirus kun.

SIUNTINIAI I LIETUVI
ŠVENČIŲ PROGA

Lietuvių Prekybos Bendrovė Londone.
sudarė specialius papigintus vertingus 

SIUNTINIUS

Resid. Illinois 8-7118

Brooklyn 11, N. Y.

vo parapiją, pavadavo kun. J. 
Dubniką Kibimuose, 1939 pa
skirtas vikarui Dusetas, kur 
sulaukė ir pirmos bolševiktį 
okupacijos. Karo išvakarėse

Pasinaudokite šia tikrai reta proga paremti savo arti
miesiems. — Užsakyti siuntinius galima pas bendrovės 
atstovą

JONĄ DAUGIRDĄ
337 Union Avė. o Brooklyn 1L N. Y. • Tek EV 7-4940

PRANEŠIMAS SIUNTĖJAM
Gabriel Reiner, Cosmos Par- kižnt dovanų siuntinius, ir tai 

cols Expross Korporacijos pre- darys didesniu tikslumu ir sku- 
zidontas, tik ką grįžo Š Mesk- besmu pristatymu.

■ '.'..i ?

GANDONEŠES

senosios Lietuvos Margio kovą 
su kryžiuočiais. Bolševikai sten
giasi tuos Lietuvos didvyrius" 
suniekinti, bet jų pastangos at
simuša į lietuvių širdis, kurios 
tebeplaka partizanų atminimu, . 
jų drąsa ir pasiaukojimu.

Paskaitos pabaigoje prof. Z. 
Ivinskis paskaitė iš Sibiro lietu
vaičių maldaknygės tas vietas,

rudens paskirtas Gerojo Gany
tojo vienuolyno kapelionu. Tas 
pareigas eina ir dabar. Vienuo
lių išlaikomoje mergaičių gim
nazijoje dėsto religijos bei eti
kos mokslus.

GEDIMINO

Lietuvių tauta rezistencijoje
(atkelta iš 3 psl.)

liant tik pasauliečius inteligen
tus ir dargi tuos, kurie tikėji
mui buvo šalti arba su juo ko
vojo.

PASIPRIEŠINIMAS 
SOVIETINEI RUSIJAI 
Antroje savo paskaitoje spa

lio 1. minint 1941 sukilimą Lie
tuvoje, prof. Z. Ivinskis patei
kė atsiminimų ir faktų, kaip kurios tiesiog dega tėvynės mei- 
pirmos bolševikų okupacijos me lės ugnimi ir žadina viltį susi- 
tu veikė lietuviškas pogrindis, laukti laisvės iškankintajai lie- 
ruošęsis sukilimui. Kaunas su-, tuvių tautai. S.
kilėlių buvo užimtas anksčiau, 
negu į jį įėjo vokiečių kariuo
menė. Visame krašte sukilime 
dalyvavo apie 30,000 aktivistų. 
Buvo sudaryta laikinoji vyriau
sybė. Ji suspėjo išleisti visą ei
lę įstatymų, kurių nemažai pa
liko visą vokiečiu okupacijos 
metą. Sukilimas parodė, kad bol 
ševikų tvirtinimai, jog “Lietu
vos liaudis savanoriškai įsi
jungė į Sovietų Rusiją”, buvo 
melu pamuštas pasaulio klaidi
nimas.*

Toliau prof. Z. Ivinskis gy
vais epizodais apibudino lietu
vių partizanų kovas su okupan
tu po antrojo pasaulinio karo. 
Tai naujųjų Lietuvos laikų he- 
roiškos kovos laikai, primeną

Šalia pastoracinio darbo tę
sė studijas. Jėzuitų Creightono 
univ. Omahoje 1957 gavo BA

K. Tūriai, laikinai administra- diplomą, o 1960 pedagogikos 
magistro laipsnį.

Sukaktuvininkas daug veikė i 
su jaunimu. Uoliai darbavosi I

MOTERŲ SĄJUNGOS DARBAI
New Jersey ir New Yorko 

apskričių Moterų Sąjungos kuo
pos po vasaros atostogų vėl 
pradėjo organizacinius darbus. 
Pirmoj eilėj siunčiamos atsto
vės į Moterų Sąjungos seimą 
Chicagoje. Tikimasi, kad sei
mas atkreips dėmesį į rytinių 
pakraščių kuopų reikalavimus: 
grąžinti apšvietos narėms ly
gias teises šioj garbingoj ir se
niausioj Amerikoje katalikių 
moterų organizacijoj; tas tei
ses, kurias visos narės turėjo

— Kazimieras Čibiras, žur
nalistas, gyvenąs Montevideo, 
Uragvajuje, šiemet yra sulau
kęs 50 metų. Yra kilęs iš Dau
gėliškio vals., Švenčionių aps., 
baigęs Švenčionių lietuvių gim
naziją ir Vilniaus mokytojų se
minariją. Nepriklausomoji Lie
tuvoje 1930 - 34 redagavo Ma
rijampolėje šaltinį. 1941 Argen
tinoje, Buenos Aires, Lietuvos 
pasiuntinybėje dirbo informa
cijos darbą. Bostone, JAV, 
1947 kurį laiką redagavo Dar-

187 OBCHARD ST„ N. Y. C. Tet GR 7-1130

Norite geros—meniškos fotografijos
\ {vairių progų — vestuvių, krikštynų, gimtadienių, pobūvių ir 
| pan. nuotraukų; norite atnaujinti seną fotografiją? Jums 
i geromis sąlygomis padarys

FYT. MAŽELIS |
422 Menahan Street, Ridgewood, BrooHyn, N. Y. |

Tel HYacmt 7-4677 Į

MOLY LIGHT
BAŽNYTINIŲ ŽVAKIŲ DIRBTUVĖ

RELIGIOUS CANDLES OF EVERY DESCRIPTION

Sav. B. KUČINSKAS

35 So. 8th Street

šią organizaciją įsteigus: do
lerini biznį, kuris nieko bendro 
neturį nei su lietuviškumu nei 
su kultūrine veikla, palikti ap- 
draudos sekcijai. Antras gana 
svarbus Įvykis — tai New Jer- 
sey ir New Yorko apskričių at
stovių suvažiavimas, kuris Į- 
vyks Newarke, 180 New York 
Avė., šv. Jurgio mažojoj salėj, 
spalio 29 2 vai. popiet. Šuva- bininką. Dabar dirba Lietuvos 
žiavimu rūpinasi 68 kuopa. Ti
kimasi, kad atstovių ir svečių 
gausiai atsilankys. M. Ada

Šiomis dienomis iš Maskvos 
grįžo Gabriel Reiner — Cos
mos Parcels Eėpress preziden
tas. Tenai jis susitiko su nau
jos firmos vedėjais, o toji nau
ja firma tvarko persiuntimą 
siuntinių, kuriuos čia priima 
Cosmos. Tos naujos firmos 
Maskvoje vardas Viieshposil- 
torg.

Iki šiol dovanų siuntinius, 
jų persiuntimą ir įteikimą tvar
kė Intourist, tačiau turizmui į 
Rusiją vis didėjant, Intourist 
nutarė pašvęsti savo visą dėme
sį tiktai turizmo reikalams ir 
todėl buvo suorganizuota nau
ja firma tvarkyti dovanų siun
tinius.

G. Kelnerį patikino, kad nau
joji firma Vneshposiltorg darys 
viską, pagerinti patarnavimą vi

pasiuntinybėje Urugvajuje. In
formuodamas apie Lietuvą ir 
bolševizmą ispaniškai spaudai 
yra parašęs apie 400 straips
nių ir stambią apie Lietuvą 
knygą “Lituania” (1944). Pa
sirašinėję slapyvardžiu Verax.

— Jonas Čnsna iš Omahos 
paskyrė 1,000 dol. Dirvai pra
vesti romanų konkursą. Laimė
tojas bus skelbiamas totais me
tais Dirvos metinėje šventėje.

Kada Kalėdos, siuntinių gi
minėms siųsti geriausias sezo
nas jau artėja, visi Cosmos Par
cel Express Corporation skyriai 
yra pilnai aprūpinti didelėmis riai maloniai patarnaus kiek* 
kiekybėmis tinkamų prekių pri- vienam ir tinkamiausiu būdu, 
einamomis kainomis ir visi sky- (skb.)

DIDELIS PASIRINKIMAS AUDINIŲ
■ vyrų ir moterų eilutėm, apsiaustam, suknelėm ir kt
■ Audiniai angliškos ir vietinės vilnos, šilko, medvilnės.
■ Specialiai žemos kainos siunčiant audinius į užsienį.
■ Mes padidinome savo patalpas, kad galėtume geriau 

patarnauti klijentam. Prašome užeiti ir pasižiūrėti!

PATARNAUJAME DAUGIAU KAIP 100 METŲ

PASKUTINIU NUTARIMU
DIVIDENDAI IŠMOKAMI 33%

Ą PER METUS

metų ketvirčiais dviems metams ar 
normalaus ir specialaus priedo)

NORMALUS DIVIDENDAS

Dividendai apelcaičiuojami 
daugiau (3H%

31/2%
PER METUS METŲ KETVIRČIAI

NUO PADĖJIMO DIENOS 
apskaičiuojama METŲ KETVIRČIAIS

Užeikite, rąžykite ar telefonuokite bet kuriam mūsų banko skyriui 

THE

KINGS COUNTY 
SAVINGSBANK . 
A MUTUAL BANK

kur Jūsų pinigai tarnauja tik Jums!**

Eastern Parimay Office: 
539 EASTERN PARKWAY 

st Neutrino Avenue

nuo 0 v. ryto iki 3 ▼. popiet 
Plrmad. vakarais nuo 5 iki 8 v.

IN BROOKLYN, N. Y.
Brodway Office: 

135 BROADWAY at Bedford Ava 
Antradieniais • Penktadieniais 
. nuo 9 v. ryto iki 3 v. popiet 

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

rran 24879FResMent 3-7000 
IN NAS8AU COUNTY 

MAS8APEGUA OFFICE:
HICK8VILLE ROAO and JERUSALEM AVENUE

Monday to Friday 10 A. M. - 4 P. M. 
Frtday Eveninga S - 9 P. M. 

PYramM 9-9100

Member Fedenl Deposit Insurance Corporation



IŠ VISUR I

JUBILĖJAUS rengimo komitetas, vidury kleb. kun. J. Kinta.

Marianapolin paruošiamoji 
mokykla (Preparatory School), 
Thompson, Conn., Įuraneša lie
tuviškajai visuomenei, kad lie
tuviai marijonai 1962 - 63 moks 
lo metams skiria neribotą skai
čių stipendijų, kuriomis galės 
pasinaudoti lietuvių kilmės ber
niukai 9-12 klasės kursui. 
Kiekvienos stipendijos vertė— 
1800 doL Lietuviškąją visuome
nę prašome apie šias stipendi
jas pranešti suinteresuotiems.

kad būtų ypatingai gabūs moks
le, pavyzdingo elgesio, atsidavę 
lietuvybės palaikymui ir suge
bą prisidėti prie mokyklos gė
rovės palaikymo savo dalyvavi
mu ir šalia mokslo dalykų esan
čioje veikloje. Laimėjusieji sti
pendiją patys turės užsimokėti 
už knygas ir padengti kitas iš
laidas, kurių susidarys apie 
100 dol. metams.

Egzaminai 1962-63 mokslo 
metams nuskirti 1961 gruodžio

condary School Admiss. Tests) 
galima laikyti įvairiuose Jung
tinių Amerikos Valstybių, Ka
nados, Europos ir kt. miestuo
se. Egzaminų mokestis 6.50 doL 
Smulkesnių informacijų apie 
egzaminus ir kita, suteikiama, 
pasiuntus prašymą. Aplikacijos 
blankų ir kitų informacijų rei
kia teirautis iki š. m. lapkričio 
15 adresu: Scholarship Chair- 
man, Marianapolis Preparatory 
School, Thompson, Conn. Sti
pendijų laimėtojai bus paskelb
ti vasario mėn. pradžioje.

Šiais metais stipendijomis 
naudojasi II skyriaus studen-

DARRIMIItICAS

Patersono lietuvių parapijos 50 metų sukaktis
Pattrson, N. J. šv. Kazimie

ro lietuvių parapijos auksinio 
jubilėjaus minėjimas bus spa
lio 15. Laiko tinkamai prisi
rengti tai didelei šventei liko 
visai mažai. Parapiečiai kvie
čiami talkon gražiai papuošti 
bažnyčią, nes tikimasi daug 
svečių ne tik iš kaimyninių pa
rapijų, bet ir iš tolimesnių vie
tovių. Pontifikalinės mišios, ku-

tai Petras Gailiūnas iš Green- 
point, L. I., N. Y., ir Pranas 
šimutis iš Evergreen Park, UI.

Kun. J. C. Petrauskas, MIC, 
Mokyklos vedėjas

rias celebruos vyskupas Briz- 
gys, bus ryte 10 vai. Mišiose 
dalyvaus ir Patersono vyskupas 
James McNulty. Pamokslą sa
kys kun. Pranciškus Giedgau- 
das, pranciškonas, kilęs iš šios 
parapijos. Kadangi bus svečių 
ir žymių svetimtaučių, tai būtų 
labai gražu, kad kiekvienas 
lietuvis parapietis tą sekmadie
nį jaustų didelę pareigą daly
vauti iškilmingose pamaldose. 
Tą dieną bažnyčia turėtų būti 
pilnutėlė.

tingai prašomi šioje 
dalyvauti.

Naujosios bažnyčios
kad ir nelabai sparčiai, eina 
pirmyn. Pereitą savaitę nežino
mas aukotojas atsiuntė 100 dol. 
auką. Gaunama aukų ir iš ki
tų parapijų. Antanas ir Anta
nina Mockeliūnai iš Brookly- 
no paaukojo 50 dol. Gaila, kad 
ne visi patersoniečiai savo pa
reigą atlieka. Yra ir visai at
sisakančių aukoti.

Klebonas ir bažnyčios staty-

šventėje

statyba,

Izabelė Keraitienė, ilgametė 
pirmininkė Pabaltijo moterų kl. 
kuris gražiai reiškiasi lietuviš
koj ir labdarybės veikloj, bu
vo sunkiai susirgusi. Dr. L. Ple
chavičius jai padarė 2 opera
cijas šv. Juozapo ligoninėj, 
Bronx„ N. Y. Dabar visai pa
sveiko ir vėl pradėjo dirbti. 
Ji yra labai dėkinga dr. Ple
chavičiui už nepaprastai gerą 
gydymą ir rūpestingą priežiū-

Birutė Rūgytė, Margaritos ir

Baltimores žinios
Suaugusiųjų klubą* spalio 8, 

sekmadienį, tuojau po 8:30 v. 
mišių Šv. Alfonso mokyklos 
kambariuose turės svarbų me
tinį susirinkimą. Visi nariai ra
ginami dalyvauti. Bus renka
ma nauja valdyba ir aptaria
mi veiklos planai.

Sodatietės rengia ekskursiją 
į Longwood Gardens, netoli 
Wilmington, Delaware. Pirmi
ninkė Eugenija Pazneikienė ra
gina visas nares dalyvauti eks
kursijoje ir iš anksto įsigyti 
bilietus. Autobusas išvyks nuo 
parapijos mokyklos 8:30 v. ry
te.

40 valandų atlaidai šv. Al
fonso bažnyčioj bus spalio 15, 
16 ir 17. Procesijoje sekmadie
nio ir antradienio vakare da
lyvaus ir mokyklos vaikai. Vi
si parapiečiai kviečiami kuo 
gausiau dalyvauti atlaiduose.

Didysis choras spalio 1 pra
dėjo giedoti per sumą 10 v. 
Choro pirmininkas Jurgis Galka 
kviečia į chorą įsijungti dau
giau žmonių. Repeticijos vyks
ta kiekvieną sekmadienį tuo
jau po sumos mokyklos kam
bariuose.

Sol. Aldonos Stempužienės 
koncertą rengia Lietuvių Ben
druomenės Baltimores skyrius 
spalio 21 lietuvių svetainės di
džiojoje salėje. Sol. A. Stem- 
pužienė yra koncertavusi vi
suose Amerikos miestuose, Pie
tų Amerikoje ir dainavusi lie
tuvių operoje Chicagoje. Po 
koncerto bus šokiai, kuriem 
gros J. Lekevičiaus orkestras, 
Aldona Marcinkevičienė orga
nizuoja bufetą.

Lietuvi v posto 154 legionie
riai spalio 15 Town Hali, 8036 
Eastern Avė., rengia jautienos 
kepsnio (Bull Roast) užkan
džius. šokiams gros geras or
kestras nuo 1 iki 6 v. popiet.

Kunigunda Dėdinienė, nau
jakurė, mirė šv. Agnietės ligo
ninėje rugsėjo 27. Trys kuni
gai aukojo mišias už jos sie
lą šv. Alfonso bažnyčioje rug
sėjo 30. Palaidota Holy Re- 
deemer kapinėse. Liko nuliū
dęs vyras Juozas, nuliūdusios 
dukros Ona, Marija ir Kuni
gunda, nuliūdę sūnūs Juozas ir 
Jonas ir eilė anūkų.

Jonas Obelinis

— Vatikano sekretorius kar
dinolas G. Cicognani specialiu 
raštu pranešė Nekaltai Pradė
tosios Marijos seserų kongrega
cijai, kad jų įsikūrimo Putnam, 
Conn., 25 metų sukakties pro
ga šv. Tėvas teikia savo apaš- 
talikiškąjį palaiminimą. Sukak
ties šventė minima spalio 15.

— St. Girdvainis, Lietuvos 
atstovas prie švento Sosto, 
drauge su kitų kraštų atstovais 
prisistatė naujam Vatikano vals
tybės sekretoriui kardinolui G. 
Cicognani.

— Dr. S. Ankudas, gydyto
jas, gyvenąs Baltimorėje, šeš
tadieninei lituanistinei mokyk
lai įsipareigojo kasmet skirti 
po 300 dolerių mokinių lietu
viškiem reikalam premijuoti. 
Mokykla įsteigta 1949, turi 8 
skyrius, apie 70-80 mokinių, iš
silaiko iš tėvų mokesčio 10-15 
dol. už vaiką. Parapinės mokyk
los patalpas duoda prel. L. Men- 
delis.

— Petras Jurgėlą rugsėjo 30 
sulaukė 60 metų. Jis yra Lietu
vos skautų kūrėjas, Nepriklau
somybės karų Lietuvoje daly
vis — savanoris, Lietuvos ka
riuomenės kapitonas, žurna
listas ir eilės originalių knygų 
ir vertimų autorius. Yra gimęs 
Amerikoje, Jersey City, N. j., 
bet prieš I pas. karą tėvų par
vežtas Lietuvon. Tėvai buvo 
kilę iš Dzūkijos, Varėnos. Lie
tuvos skautus ir skautes įstei
gė Vilniuje 1918 m. Pirmas ra- 
šė skautiškais klausimais ‘Atei
tyje’, vėliau ir kituose laikraš
čiuose. Yra dirbęs Draugo re
dakcijoje, parašęs monografiją 
apie Dariaus - Girėno skridimą 
per Atlantą. Rankraštyje turi 
plačią Lietuvos skautų istoriją. 
Gyvena dabar Long Islande 
prie New Yorko.

— Lietuviu Studentų Sąjun
gos Amerikoje naujai išrinkto
ji valdyba pasiskirstė pareigo
mis: pirm. Arvydas Rimas, vi- 
cepirm. Rima Kašubaitė, sekr. 
Birutė Cicėnaitė, ižd. Jonas 
Vaičiulis, spaudos reikalam — 
Rūta Kviklytė ir Algirdas Sau
lis, užsienio reikalam
tė Gailiušytė. Revizijos komisi
ją sudaro D. Benokraitytė, M. 
Paukštys ir Eligijus Sužiedėlis. 
Centro Valdybos būstinė Chi
cagoje.

— Lietuvos vyčių choro pir
masis koncertas įvyks ne lap
kričio 15, kaip buvo Darbinin
ke skelbta, o lapkričio 12, sek
madienį, 2:30 v. popiet Jauni
mo namuose. Programoje.daly- 
vauja solistai 
Al. Brazis.

PATERSONO choras

tas yra gimęs 1918 spalio

Jūra-

RADIJO VALANDĖLĖS

1916 metais, vidury sėdi kleb. kun. J. Svagždys.

Pr. Bičkienė ir

riaušių spalvų.

Jakštas—meno konservatorius Chicagoje
Alfredas J. Jakštas nuo rug

sėjo 1 paskirtas meno paveiks
lų konservatoriaus pareigoms 
Meno Institute Chicagoje. Ne
tiksliai spaudoje buvo infor
muota, kad jis kilęs iš Klaipė
dos krašto. Iš tikro, A. J. Jaks- 
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ALFREDAS J. JAKŠTAS

So. Bostone. Aukštesniąją mo
kyklą baigė Bostone ir Harvar
do univ. Cambridge, Mass. Jau. 
studijuodamas tafnavo Fogg 
muzėjuje Harvarde. Nuo 1943 
dirbo Ižabella Stewart Gardner 
muzėjuje Bostone, vėliau buvo 
paskirtas į Belmont, Mass. Jis 
yra patarėjas meno paveikslų 
konservavimo reikalais visos N.

ropos valstybių didžiuosius mu- 
zėjus. Priklausė šv. Petro liet, 
parapijai So. Bostone ir Lietu
vos vyčių So. Bostono kuopai. 
Yra vedęs ir augina dvi duk
reles — Janettą 15 ir Juliją 
13 metų.

Jo tėvas Vladas J. Jakštas, 
kilęs iš Nemaniūnų kaimo. Pa
girio parapijos, Siesikų valsč., 
Ukmergės apstar. Į JAV atvyko 
1910 ir apsistojo So. Bostone. 
Pradžioje dirbo restorane, vė
liau pramoko virėjo amato, o 
1921 įsigijo savo prekybą, ku
rią išlaikė iki 1953. Studentau
damas sūnus Alfredas taip pat 
padėjo tėvui. Susilpnėjus svei
katai, gydytojų patariamas, Vla
das Jakštas 1958 persikėlė gy
venti į Miami, Ha.

V. J. Jakštas nuo 1914 buvo 
šv. Petro lietuvių parapijos ko
lektorius, priklausė LDS 1 kuo
pai, šv. Vardo draugijai, šv. 
Vincento dr-jai, ALRK Federa
cijos skyriui, Lietuvių Piliečių 
draugijai. Savo darbu ir auko
mis daug padėjo marijonams 
Thompson, Conn., Nukryžiuoto
jo Jėzaus seserims Brockton, 
Mass., Putnamo seserims, lietu-

Angl. muzėjuose, neišskiriant viam pranciškonam ir kt Bu- 
ir Currier Art Gallery, Man- ~ vo vienas iš pirmųjų Darbinin- 
chester, N. H. 1937 aplankė Eu-* ko platintojų ir rėmėjų. (k.)

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

Dainos ii Lietuvos, L. Juodis su Rūtos choru (stereo 84-50) $3.50 
Mano Lietuvos prisiminimai, L. Juodis; 14 liet dainų ....------ 5X0
Christmas Carols, sol. L. Juodis (angį.), mažo formato PI.
Pavergtos ttvjmto dainos ir tokiai, J. Štokas; 2 ptokttetes 
Lietuvitkoe dainos ir tokiai, Monitor Co. 16 dainų ir tokių 
LietuviSkos dainos. Bostono liet mitraus choro 17 dainų_  4X0
S. Barkšo radijo vak. dainuoja, 10 dainif ir 10 kalto. giesm. 
Rėtis ir tjrlto vakarai, V. Stonkus, 11 lokių muzikos.... ......
LlctovttkJ mariai, Br. Janutai, įgrota 12 Net patriot marių 
List daieų Ir opšrų ritminiai, J. Karvelis, 10 ptoktteliy po

1X0 
8X0 
4X0 
4X0 
5X0 
6X0 
7X0 
5X0 
5X0 
5X0 
6X0

15X0 
1X0vanas

Ar pameni... V. Stonkų*, 10 šokių muzika (stereo 67X0) 
20 oporv ariju, A. tNeuto-TreCiokient (3 plokitelto) ...........
Lietuviu tokiu rinkinys* A. šabaniatnkM ........   ..
Tautiniu lekiu rinkinys (14 šokių) ..................... ....... ___ ....

PtoMteihi albumai gaunami: 
DARBININKO ADMINISTRACIJOJE

«.oo 
12X0 
5X0 
5.00 
5X0 
3X0

Vakare bus banketas Alexan- 
der Hamilton viešb. 55 Church 
St. (prie Market St, Paterson, 
N. J., vos 2 blokai nuo susto
jimo vietos New Yorkd autobu
sų. kurie išeina iš Port Autho- 
rity, 7 Avė. ir 42 St., New Yor- 
ke). Banketo bilietus reikia Į- 
sigyti iki spalio 8 parapijos kle
bonijoj, 147 Montgomery PI., 
Paterson, N. J., tel. AR 1- 
1693, arba pas banketo vedėją 
Antaną Juškaitį, 104 Graham 
Avė., Paterson, N. J., teL AR4- 
1152. Bilieto kaina vienam as
meniui 6 dol. Parapijos klebo
nas kun. J. Kinta prašo para- 
piečius kuo gausiau į banketą 
atsilankyti. Banketo metu bus 
ypatingai pagerbti pirmieji šios 
parapijos steigėjai. Jiems bus 
parengtas garbės stalas. Jie ypa

Naujas Falcon
FALCON keturių durų (se- 

dan) yra pats gražiausias ir sti- 
lingiausias iš mažųjų automo
bilių 1962 metų. Tik išimtinai 
Falcon Fordo automobilių dau
giausiai parduota, šiais metais 
Falcon gražiau papuoštas iš 
lauko, o viduje visi patogumai 
pritaikyti lengvesniam vairavi
mui. Visų 13 modelių galima 
jau gauti pas pardavėjus (Ford 
Dealers) nuo rugsėjo 29 įvai-

bos komitetas stengiasi surasti 
lėšų visokiais būdais. Pereitą 
sekmadienį paskelbė vajų plytų 
ir marmurinių plytelių, kurios 
bus naudojamos bažnyčios fron
tui papuošti. Pirmieji į tai at
siliepė* Jonas Sprainaitis, kuris 
nupirko 10 plytų už 10 dol. ir 
A. Ališauskienė, nupirkusi 5
marm. plyteles taip pat už 10 je, 62 Lafayette St., Paterson, 
dol. N. J. Barb. Paež.

Jono Rugių duktė, baigė Pa
tersono aukštesnę mokyklą ir, 
kurį laiką dirbusi šv. Juozapo 
ligoninėje, dabar įstojo į tos 
ligoninės gailestingųjų seserų 
mokyklą.
Piliečių klubas rengia didelį 
balių, kuris įvyks spalio 28 d., 
7 vai. vak. naujoje klubo salė-

L1THUANIAN MELODIES 
DETROIT — WJLB 

1400 banga 
šeštadieniais 5-5:30 popiet 

Vedėjas Ralph J. V a I a t k a 
15756 Lesure, Detroit 27, Mich. 

BRoadvvay 3-2224

TĖVYNĖS GARSAI 
HARTFORD WPOP 

1410 klc.
Sekmadienį — 11-12 vai. dienų 

Vedėjas J. Petkaitis 
ev (.mcoln Street Hartford, Conn.

PAS VOKIETIJOS LIETUVIUS
Tėv. Kęstutis Trimakas, S J., 

iš Amerikos atvyko vieneriems 
metams studijuoti į Miunsteri.

Kun. Aleksandras Micas, bu
vęs Švenčionių gimnazijos di
rektorius ir kapelionas, iš Gau- 
tingo buvo atvykęs atostogų
prie Baltijos jūros. Kristina šildmiūtė išvyko vie-

| saleziečių gimnaziją iš Ham- neriem metam mokytojauti į 
burgo išvyko apie ?0 berniukų. Ameriką.

- . .

Vasaros metu Hamburgo lie
tuvius aplankė lietuviai iš ki
tų kraštų, atvykę atostogauti. 
Nemaža lietuvių jaunimo sto
vyklavo Huettenfelde, kiti buvo 
išvykę į kitas stovyklas.

BENDRUOMENĖS 
BALSAS 

PHILADELPHIA WTEL 
860 ..banga

Šeštadieniais —
Vedėjas Adolfas Gaigalas 
335 Titan St, Phtladelphia 47, Pa. 

HOvvard 7-4176

SOPHIE BARČUS
RADIJO 9EIMO8 PROGRAMOS 

lietuviu Kalba:
kasdien 10-11 vai. r.; tetL - sekm. 
8:30-9:30 vai. r.; LietuvMkos vaka- 
rutkos pirmadieniais 7-8 vai. vak. 
Anglu kalba: kasdien 7-7:30 v. v. 
Radijo stotis WOPA, Oak Park, III.

FALCON 1062

Bk 4^-:

ŽVAKiZDf 
airsvm 
GIRIOS ;

ŽVAIGŽDE

G I B I O S

Vaizduoja nenorios Lietuvos 
gyvenimų Mindaugo taikais. 
Idiliški kaimo vaizdai, šventė*, 
senieji papročiai ir ano meto 
žmonės patrauks visus skaity
tojus.
Knygų iileido DARBININKAS. 
374 psL, kaina 4 dol. Gaunama 
Darbininko administracijoj.

910 Wllloughby Avenue, 
Brooklyn 21, N. Y.



6 DARBININKAS 1961 nū, spalio 6 d., no. 68.

Ponas Toks, šutęs visą vasa
rą. kai sulaukė šaltesnių ru
dens dienų, ir vėl susiraukė, it 
nebūtų pakviestas į garbės pre
zidiumą.

— Tie orai nesitaiko prie 
žmogaus, — numykė. — 0 ku
riam kitam galui būtų, jei ne 
žmogui. Tikros Jungtinės Tau
tos ...

— Ar nesimaišo tau galvo
je? — bambtelėjo kaimynas, 
kurį ponas Toks vadino sate
litu, nes kartu ėjo pasivaikš
čioti. — Ir ką bendro turi Jung
tinės Tautos su Brooklyno oru?

— Labai daug, — atšovė po
nas Toks. — Pirmiausia, esi 
neišmanėlis. Pasimokytum geo
grafijos iš Lietuvių Enciklope
dijos. Ten aiškiai parašyta, kad 
Jungtinės Tautos yra New Yor- 
ke, o ne Brooklyne. Supran
ti?

— Kur čia nesuprasi, — pri
tarė satelitas. — Bet skirtumo 
tai jokio: tas pats oras ir šia
pus ir anapus Williamšburgho 
tilto.

— Visiškai ne! — ginčijosi 
ponas Toks. — Šiapus tilto yra 
oras portorikietiškas, o anapus 
— sovietiškas. Ar neužuodi?

LOS ANGELES, CALIF.
Kristaus Karaliaus šventė 

bus spalio 29. Iškilmingos 
šios 10:30 v. Salėje 
jimas su programa.

Balto vakaras bus 
7 v. v. Bus meninė 
šokiai ir veiks valgykla. Visi 
kviečiami dalyvauti ir 
kilnų šalpos darbą.

Šeštadieninė mokykla
lo metus pradėjo rugsėjo 16. 
Užsiregistravo 30 mokinių. Į 
naują tėvų komitetą išrinkta: 
J. Motiejūnas. V. Kevalaitienė 
ir Giedrė Gudauskienė, 
los vedėju yra 
kas. Mokykloje 
mokytojai: kun. 
sės. M. Lourda,
Balsitnė ir Birutė Čiurlionienė.

Juozas Kilmonis, Rūtos Lee 
tėvelis, krisdamas susilaužė 3 
šonkaulius. Gydosi namie.

Lietuvių radijo valandėlės 
gegužinė bus spalio 8 Arroyo 
Seco parke, prie N. 60 Avė. 
Pradžia 12:30 v. Valandėlei va
dovauja Bruno Gedeminas. Ji 
girdima kiekvieną šeštadieni 8 
v. ryto iš KBLA 1490 KC Bur- 
bank, Cal., stoties.

Kan. Antanas Steponaitis, iš
buvęs tris mėnesius ligoninė

— Nič nieko!
— Matyti, turi dar šienligę.. 

Jei turėtum kurpiaus uoslę, aiš-
kiai pakviptų rusišku batu. Na
gi, patrauk truputį daugiau į 
savo šnerves! Ir ką!

— Lyg ir užuodžiu. Rodos, 
atsiduoda aulu ...

— Matai! Šienligė jau bus 
praėjus, o kvapas liko. Dar nuo 
pereitų metų, kai čia Nikita 
Chruščiovas lankėsi. Aš sakau: 
New Yorke kvapas sovietiškas 
neiškvipo. Na. dar patrauk!...

— Rodos, neša iš anos di
delės dėžės prie kranto.

— Tai Jungtinės Tautos. Ar. 
neskaitei, kaip jos drumščia 
orą Konge?

— Konge?! — išsižiojo pa
lydovas. — Juk Kongas, sako, 
už - Atlanto ... Nė dramblys 
neužuostų.

— Palauk, ne taip greitai! 
Mes kalbame apie mažiau iš
mintingus padarus, negu gyvu
liai. Mes kalbame apie žmones. 
Va. Sprogsta atominė Sibire — 
ir užteršia viso pasaulio orą. 
Sibiras gi toliau už Kongą .

— Tai tiesa. Ir ką mes tu
rime daryti?

— Nieko. Visų pirma reikia 
išsiimti iš kišenės padą.

— Kokį padą?
— Ogi šitą! — ir ponas 

Toks iš satelito apsiausto iš
traukė susirietusį ir prišvinku- 
sį vidpadį. — šitą!

— Tai kaip jis pas man at
sirado?

— Kaip? Aš įmurgdžiau į 
tavo kišenę iš artimo meilės. 
Tai brangus daiktas, brolyti. 
Nešk į Jungtines Tautas — gau
si didelius pinigus.

— Už ką?
— Už tą ženklą, kuriuo da

bar tvarkomas pasaulis. Tai 
Chruščiovo bato atgyvena. Man 
ją parvežė chruščiovinės “Lais
vės” ekskursantas iš Maskvos.

PTTfKT^Mir »JFT<7VTW>C*R VRRT*» 
v ra flAl.PP PARENGIMAM* IR
sttrjrtnktmamp nemokamai.

bus

spalio 21.

II ’C"'—■ĮFRMgH

- . - į.

NEKALTAI PRADĖTOSIOS SVC. MARIJOS kongregacijos seserys spa

lio 15 minės savo įsikūrimo JAV 25 metų sukaktį. Vaizde naujokės duoda

Thos. M. OePaoli, I ne. — Builders - 
Contractors. Mera.: Builders Assoc. 
of Westąhester County. Custom 
builden of homes. remodeling. al- 
terations, masons. painting. water- 
prooiir.g. Spec. consideration to re- 
Ugious institutions. Mahopac Avė., 
Croton Pails. N.Y.; .914 CR 7-3339.

Vincent J. Mušto, MASON CON- 
TRACTOR—2918 Paine St., Bronx. 
M A E Mason Contractors, Altera- 
tions, Vioiations removed, Brick 
Pointing, VVaterpr&ofing. Concrete 
repą i r uork; driveways, porches & 
granite & staps. Special consider
ation to relig. institutes. TA 3**347.

HARSEY ELECTRIC CO., INC.
1900 Commerce St. 

Yorktown Heights, N. Y. 
Special ists in Every Type

of Electrical Work
1 Special consideration to Religious

Institutions. — Tel. YO 2-2766

P. & J. CONTRACTORS
BRICK & CEMENT VVORK 

Plastering - Garages - Institutions 
Free Estimates Given 

Special Consideration to 
Religious Institutions

AS 8-9109

SOUND ELECTRIC
Licensed Electrical Contractor

ĄTTICS - BASEMENTS VVIRED 
220 Service Priced Right

Special Consideration 
to Religious Institutions 

F L 2-4515 ....................... SU 5-6426

CONTRACTORS

Ignas 
dirba dar šie

O. Razutienė,

je, rugsėjo 19 grižo Į šv. Ka
zimiero kleboniją.

Juozas Polikaitis, baigęs ka
ro tarnybą, įsikūrė gyventi Los
Angeles. Calif. (L. 2.) vienuolės įžodį Putnam, Conn., seserų koplyčioje. Nuotr. B. Kerbelienės.

VISI KVIEČIAMI
ALR Katalikų Federacijos 

36-tas-kongresas įvyks Detroite 
spalio 21-22 d. Detroit Leland 
viešbutyję. Detroito ir apylin
kių ir kaimyninio Windsoro 
lietuviai kviečiami dalyvauti pa
maldose ir kongreso iškilmin
game užbaigime.

Pamaldos bus spalio 21. šeš
tadienį. 8 v. ryte Dievo Apvaiz
dos bažnyčioje, spalio 22, sek
madienį, 11 v. šv. Antano baž
nyčioje.

Iškilmingas kongreso užbaigi
mas bus spalio 22. sekmadienį, 
2 v. popiet Detroit Leland vieš
butyje. Kalbės vysk. V. Brizgys, 
Pr. Vainauskas ir dr. A. Sužie
dėlis. .

Meninę programos dalį atliks 
šv. Antano parapijos choras, 
vadovaujamas muz. A. Matei
kos.

Banketas įvyks sekmadienį, 
6 v. v. Bilietus galima įsigy
ti pas banketo komisijos na
rius: E. Paurazienę, VI. BublĮ, 
J. Mikailą. L. Heinigą. M. 
Šimonį ir O. Valatkienę.

Detroito katalikiškos organi
zacijos raginamos greičiau iš
rinkti atstovus į kongresą, nes 
vardai ir adresai turi būti pra
nešti ALRKF centro valdybai 
ne vėliau spalio 14. Informaci
jų reikalais kreiptis pas S. Gar- 
liauską. arba pas R. Valatką.

— Dr. Vaclovas Tumasonis 
su žmona Vida šią vasarą lan
kėsi Europoje ir dalyvavo tarp
tautiniame neurologų kongrese 
Romoje. Dr. V. Tumasonis re
ziduoja Chicagoje.

BUYERS FOR 

INSTITUTIONS ! ’ 
WE FEATURE: 

t'.S.D.A. PRIME * CHOICE 
MEATS

"GRADE A POULTF.T 

PROVISIONS
ALL SPECIALTY FOODS 

Purveyors to the Finest Clubs, 
Hotels. Restaurants and Insti
tutions since 1945 — Special 
consideration to Religious In- 
stitv.tions.

NORTH JERSEY 

BUTCHERS, INC.
"House of Qua!lty”

VACY* STCPONIt

VVAYNE. NEW JERSEY

MU 4-2777

T&npl* 5-0211

ROOFERS

I ALR FEDERACIJOS KONGRESU
DETROIT, MICH.

I DO roofing myself cheap. All re- 
pairs. Stop any leak. Caulking 
siding, gutters, Storm work. Free 
estimates. Special consideration 
given to religious institutions.

Alfons- AMityville 4-2151.

šokeriopai apsidrausti; čia valstybinių mokesčių-taksų 
blankai užpildomi.

ALBERT F. PETERS - Petrauskas

Vladas Mingėla su žmona ir 
sūnum Šarūnu atostogas pra
leido Philadelphijoje, Pa. Be to, 
aplankė New Yorką, Hartfordą, 
Seymour, Conn.

Dievo Apvaizdos rudens jau
tienos pietūs įvyks spalio 15, 
pobažnytinėje salėje.

t
Balfo vajus jau pradedamas. 

Aukų rinkėjai žada aplankyti 
kiekvieną lietuvišką namą. Jei 
ko nerastų namuose, prašom 
auką pasiųsti Balfo direktorei 
Elzbietai Paurazienei, 17403 
Quincy, Detroit 21. Vajus tę
sis visą spalio mėnesį.

Lietuvių katalikių moterų vie 
nos dienos rekolekcijos įvyks 
spalio 18. trečiadienį, nuo 9 v. 
ryto iki 4 v. popiet Mt. Ma
ry Reparatrix vienuolyne, Quin- 
cy gatvėje. Rekolekcijas pra
ves tėvas Jonas Kidykas, S. J., 
iš Chicagos. Registracijai kreip
tis telefonu UNiversity 2-3298.

Lietuvių veteranų kaukių ba
lius įvyks spalio 28, šešfadie- 
nį., veteranų salėje. RJV

DISPLAY

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

RAILINGS - WELDING

JOSEPH CHARLA IRO N WORKS
Beachurood Avė. & 2nd Street 

New Rochelle, N. Yj

INCINERATORS

ANTHONY LENA
CUSTOM RAILINGS - WELDING 
- FABRICATORS - PORTABLE 
WELDER. Special consideration to 
Religious Institutions. — 98 So. 
Central Avė., Elmsford. New York.

LY 2-8442

Ornamentai - Structural - Special 
Designs. Free Estimates and Lite- 
rature ond ReguesL Special consi
deration to Religious Institutions.

N E,2-3393

THE KENERATOR CO.
Div. of Marse Boulger, Ine. — 80 
5th Avenue, New York City. INCI
NERATORS and REPAIT.S. 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 Rebricked. 
Replacement Parts for all Makes 
of Incinerators. Special considera- 
tion to religious institutions. Te!.:

GE 8-5365

REAL ESTATE

Ridgewood & Vicinity —. Are You 
Selling Your Home? Put it in the 
National Spotlight bv listing it for 
sale with The MURRAY AGENCY. 
When multiple listed. over 70 local 
offices, employing over 250 sales- 
people are vorking for you-and-as 
a member of Transam^rican Real 
Estate Corp.; the leading nation- 
wide system of honsing speciaHsts; 
your' honie is nationallv exposed to 
ęualified buyers • throughout the 
U.S.: incoming buyers referred 
direetly to their Office. For fast ef- 
fe**tive resutts lįst vonr nro->ertv 
wih The Murray Agency, 45 Broad 
St., Ridgewood. N J. - OL 2-2181.

VVATERPROOFING

QUICK MAINTENANCE Co. 
71-21 65th Street, Glendale, L. I. 
VVATERPROOFING - PAINTING 

VVHITE VVASHING 
Special consideration to 

Religious Institutions
E V 6-9166

MARCANOO BROS.
Estbl. 1930

Garages - Driveways - Walks 
Foundations - Terraces - Porches

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

Y O 5-6820

ACADEMY VVATERPROOFING 
A CLEANING CORP.

42-17 27th Street. L.I.C. 1. N.Y.
Waterproofing - Steam Cleaning

Hand wash:ng - Pointing - Masonry 
- Caulking

Special consideration given to re
ligious institutions. Tel.* EM 1-0052

Bernardini Casf Stone Co.
3451 t>e Lavalle Avė., Bronx

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

FA 4-7064

HENRY SPIELBUEHLER
263-18 Hillside Avė.

Florai Park, L.I. N.Y.
Oniy Gen«ral Electric produets used 
Special consideration to Religious 
Institutions ...................... Fl 3-8000

Sacred Vessels
• REPAIRED
• REFINISHED
• REGILDED

lEcclesiastical Approval)
Items left on Monday — ready by 
Friday. Complete plant & facilities 
on premises. Manufącturing all es- 
sentials for the Catholic Church. 
In-spection invited.

P h o n e

PAUL PAPA
AMICO VVATERPROOFING

VVaterproofing SpeciaMsts 
Painting - CaulMng - Cement Coat- 
ing. Special considerp’ion to Reli- 
gious institutes. All VVork Guaran- 
teed. — 89-47 163rd St„ Jamaica. 
L.I. Tel. EV 6-9240 - RE 9-4900 

i24 hour Service)

BEekman 3-4600
GENERAL CHURCH GOODS

CORP.
40 Worth St., N. Y . C.

DELIGHTFUL DINING IN MID-MANHATTAN

Served Mcnday thru Friday 11 a.m. to 2 p.m. 
The Country Hou.se Restaurant

Is available on Saturday* for Luncheons, Teas. Fashion Shows. 
Card Parties • For detalia please call Mr. Halprin at Wl 7-6550

GoimtnHouse

BOND’S FIFTH AVENUE
FIFTH AVENUE AT 35th STREET 

Or Joaeph Jame* Gibney at YUkcn 6-5125

WHITE HORSE TAVERN 
baras • restoranas
PRANAS BRUCAS. savininkas

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

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

I S & G MEAT MARKET
» buvusi <
į J. MIRONO MAISTO KRAUTUVE

į
Home;Made Bologna |

ANTANAS VAITKUS, vedėjas |
Papigintomis kainomis priimame užsakymus 1

EVESTUVfiMS ir POBŪVIAMS (
Pristato į namus lietuviškus skilandžius ir sūrius I

> We take all orders special price for VVeddings and Parties | 
* 349 Grand Street, Brooklyn 11, N. V. — • TeL Stagg 2-4329 J

Lietuviškų produktų:

DUONOS, SŪRIŲ, DEŠRŲ, SKILANDŽIŲ

PETRO LISAUSKO 
krautuvė

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

Perkant didesniais kiekiais pristatoma j namus nemokamai

SIDABRINIO VARPO KEPYKLA
Silver Bell Baking Co,

UNI-TAL VVINOOVVS A DOORS
Exdusive 81/? Inch 

Glass Louvers for greater beauty 
for

Schoels - Commercial - Institutions 
Special consideration to religious 
institutions. Tek: 203 - TO 9-8222

CHIDREN BOARDED

CHILDREN CARED FOR BY THE 

DAY by MOTHER A LICENSED 

NURSE. — Catholics welcome. — 

Reašonable prices. Convenient to 

all Transportation. Tel. MA 2-2481.

Km norttų skelbtis Dari 
prašomas skambinti:

GLenmor* 5-7231

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

DALIA ir ALBERTAS RADŽIŪNAS, sav.

36-3840 STAGG ST. BROOKLYN 6, N. Y.

Telefonas: STagg 2-5938

JUOZO IR IZABELĖS MISIŪNŲ

RAY’S LI9LOR STORE
Galima gauti įvairiausios rūšies amerikiečių h* importuo
tų gėrimų. Didžiausias pasirinkimas degtinės ir vyno. 
103-55 LEFFERTS BLVD. RICHMC-ND HHL» N. Y.

Telefonas: VIrginia 3-3544



S POVAS
RINKIMŲ REIKALAIS

Centrinė rinkiminė Inomisil* 
skalbia kad Š Anyritavc įiettt* 
vių Fasko valdybos ir revin* 
jos komisijos rinkimams yra 
nominuoti šie kandidatai:

Chicagot apytinkm Petras 
Baltramonas, Jonas Degutis, 
Zigmas Degutis, Rimantas Dir
voms, Jonas ūčiukas, Romas 
Kožėnas, Viktoras Motušis, 
Klausutis PūdymaUis, Edvardas 
Bulaitis, Zigmantas žiupsnys ir 
Povilas Žumbakis.

Ctovntando apylinkės Algir
das Bielskus, Audronė Gelažy- 
tė, Vytautas Jakubaitis, Kazi
mieras Karalis, Juozas Kijaus- 
kas, Laimutis Klimas, Algirdas 
Nasvytis, Jaunutis Nasvytis, Al
gis Penkauskas, Henrikas Pik
turna ir Elvira Vadopalienė - 
Sikšniūtė.

Fasko nariai gaus iš C. R. 
komisijos balsavimo lapą, ku
rį, atžymėjus pasirinktus 7 kan
didatus, reikės grąžinti Centri
nei Rinkiminei Komisijai. Rin
kimai baigiami š. m. spalio 20.

K. Merkis, CRK pirmininkas

Sekmadienį futbolas

Šį sekmadienį lietuvių At
letų Klubo abi futbolo vie
nuolikės žaidžia namie, Bush- 
wiėk HS stadione (Putnam ir , 
Inring Avė.), Ridgewoode. Mū
siškių priešininku yra GAAC, 
kuris dabar stovi pirmoje vie
toje. Pirmosios komandos pra
deda 2:30 vai., o rezervinės —
cX SC : LAK SO^ŠACHMATAI

Pereitą sekmadienį mūsų pir
moji komanda patyrė trečią iš 
eilės pirmenybių pralaimėjimą. 
Mūsiškiai šį kartą žaidė tokios 
sudėties: Jankauskas; Kerekes, 
Remėza H, Starolis, Margaitis, 
Mizara; Butrimas, Stucky, Re
mėza į O’Hara, Budraitis. .

Rungtynių pasekmė pati nu
sako mūsų komandos silpnumą. 
Aikštėje matėsi vienuolika vi
sai netreniruotų žmonių. Labai 
aktuali ir dar neišspręsta vidu
rio saugo problema. Tokioje 
padėtyje negalima ateityje lauk
ti padoresnių pasekmių. Rezer
vinė pralaimėjo 0:2.

. Škėma — Amerikos meiste
riu klasėj. Kazys Škėma iš Det
roito, kuris neseniai laimėjo 
Michigano valstijos titulą, įkel
tas i USCF meisterių klasę su 
2227 tš. vertinimu. Džiugi nau-

Ta proga dera priminti, kad 
Škėma po laimėtų 1950 ir 1951 
m. Bostono pirmenybių ir ant
ros vietos Naujos Anglijos pir
menybėse turėjo USCF ratin
gą — 2297, kuris tuo metu bu
vo aukščiau Tautvaišo ir kt.

š. Amerikos lietuvių šachma
tų p-bių Clevelande oficialiu 
rengėju Faskas paskyrė vietos 
žaibą. P-bių suorganiza
vimo talkininkai: dr. A. Nasvy- 
tis ir K. Merkis.

Pirmenybių data lapkričio 23, 
24, 25 d. d: P-bėse bus run
giamas! dėl pereinamos Lietu
vos Laisvės Avillio dovanos. 
Dovana iš juodo ąžuolo, gau
to iš Lietuvos, išdrožinėta prof. 
Končiaus rankomis. { p-bes no
rima sutraukti kuodaugiausia 
mūsų šachmatininkų, itin kvie
čiami jaunuoliai, kurių goriau
siem paskirtos specialios dova
nos. P-bės 6 ratų, šveicarų sis
tema, tad visiems bus galimy
bės parinkti taškų, nežiūrint, 
kad drauge bus ir mūsų “di
dieji” vyrai.

USCF naujoji šachmatininkų 
klasifikacija (Chess Ratings) ro
do lietuvius, įvertintus šitaip:

Kaip žinome. Lietuvių Atle- Meisteriai — P. Tautvaišas, P. 
tų Klubas, išlaikydamas 5 fut- Vaitonis, K. Škėma. Ekspertai 
bolo komandas bei kultivuoda- — G. Šveikauskas, A. Zujus, 
mas krepšini, globoja gražią V. Palčiauskas. A klasėj — E. 
dalį mūsų jaunimo, tad jam vi- Staknys, A. Vilutis, M. Bružas, 
suomenės parama teiktina ir A. Šukys, J. Poluikis, K. Mer- 
reikalinga. Atletas kis, F. Šalkauskas, A. Makaitis,

Atletų Klubas metų pabai
goje, atrodo, be sportinės veik
los sekmadieniais, dar žada už- 

vakarais. Spalio 14, šeštadienį, 
klubo patalpose bus alutis (beer 
party) su šokiais, grojant Sta- 
rolio orkestrui. Spalio 21 bus 
nusųielniusių sporto veikėjų Ky 
nasto ir Klivečkos pagerbimo 
vakaras. Lapkričio 11, šeštadie
nį, senųjų narių vakaras (Old 
timers party). Lapkričio 18 ru
dens balius — šokiai, meninė 
programa Atletų klubo kaimy
nystėje pastatytos modemiškos 
Ridgewoodo Lane kėglių įstai
gos salėje. Toje pačioje salėje, 
kurioje laisvai telpa virš 500 
žmonių, LAK sportininkai ruo
šia Naujų Metų sutikimą, ko
kio dar New Yorkas nėra tu
rėjęs. Apie tai plačiau bus

TRAVEL BARGAINS!!

ONLY AN EXP£RT AGENT CAN OFFER YOU:'

• Kzpert Favtign Travel advise and Toor Planning
• Grosp and Independent Tears threogeat the wwW
• Air and Steamship Tfckets and Offfcial Rates
• Craises — Hetel Reservations — Car Rentals.

Make Sure to Contact Us First 
r

KOCH TRAVEL BUREAU
ae-m east aatb sikset. n. y. c. — t**, u «-s«m

IR KAIP ^e ten kalbasi, ar tik ne angHikai?

S. Makutėnas, V. Karpuška, V. 
Skibniauskas, L Šveikauskas. 
B. Klasėj — A. Gilvydis, A 
Leonavičius, R. Girnius, S. Tro
janas, J. Vilkas, Sr. (pavardės 
surašytos įvertinimo eilėj, pra
dedant nuo didžiausio Tautvai
šo — 2284 ir baigiant Vilko 
1607).

Didžiojo Bostono atviros pir
menybės įvyks spalio 12-15 
Cambridge YMCA patalpose. 
6 ratai, šveicarų sistema, atski
rai A ir B klasių žaidikams. 
So. Bostono L. P. D-jos šach
matų klubas siunčia savo jau
nuolius: Alg Makaitį, Algirdą 
Leonavičių ir Ramūną Girpių 
dalyvauti tose p-bėse.

Rygoje rugsėjo vidury buvo 
tarptautinis turnyras, dalyvau
jant Lietuvos, Latvijos ir Ry
tų Vokietijos komandoms, 
das Mikėnas žaidė pirmoj 
toj.

Jugoslavijos turnyras 
prie pabaigos. Po 15 ratųjauna 
sai Amerikos meisteris Bobby 
Fischer ir pr. metų pasaulio 
meisteris M. Tai iš Rygos tu
rėjo po 11-4, Gligorič 101<2, es
tas P. Keres ir Petrosian po 
10 tš. Kitas amerikietis A. Bis- 
guier turėjo 8 tš. Beliko 4 ra
tai, kurie iš likusių suporavi- 
mų daugiausia žada M. Taliui, 
todėl reikia laukti, kad jis pra
lenks Fischerį. Fischerį laukia 
dar sunkios kovos su Keresu, 
Najdorf, Petrosianu ir Ivkovu. 
Iki šiol Fischeris eina be pra- 
leimėjimo, bet ar pavyks jam 
ištverti?

Vla- 
len-

eina

DiSPLAY

OSSINING LAWN MOWER 
SERVICE, INC.

ant rišę taupymo sackaitę

LANDSCAPE FORESTERS LTD.

CUT, PINNED, OR
Call for free estimatea. flpecM 
sideration to religfraiu

LOOS R. ŪKO
ES 6-5212

į. ĮiO O^n

7------- ----- ---------------------
EFFICIENCY HEATING 

A APFLIANCES
SM TensMlIe Amą. Jeraey City. N. J. 
iMitutKMi DMCtorsl Qtv» a ThougM 
to tho Cokd Dąyo Akoad and Save on 
Heatmg BMta Koap Hoat Up and Fmi 
CooU Oomm tkio Wintar. tey oMsthly 
paymant piaa. Spacial conaioaration to
Reiigioos iMtttotiona. — OL 3-6700.

FLOOR SERVICES EUZABETH.
NOrth 1-0919

HANSEN A SYVERSON, INC.
Canopus Hollow Rd, Futnam Val- 
iey, N.Y. — LAke 8-4588 — Wood 
and . Cork Ftoora latd ecraped ana 
refinished; Asphalt A Ruboer Tue 
latd, gymnasiums seraped A lined. 
Write to:

P.O. Box 643, Peekskill, N. Y.

Floor Coeeringo. Carpets, Linole
ume, Floor A Wali Tues. Carloads 
and carloads in stock. Installauon 
by expena. Free esumates; special 

tion*. MASTER FLOOH8, Route 4 
A 17 th su, Fairiawn, N. J. Evee. 
till 9 P.hU ciosed SaU at Noon 
during July A Augusi. SW 7-5414.

CARPPET RENTAL

JOE DALY'S 
RUG RENTAL FOR VVEDDINGS

Red & White Aisle Carpets 
Reasonable I’_ates 
Prop.: B. McHugb 

MO 9-1502

PIANO & VOICE

PIANO & VOICE
A ehort Gospel Method Progressive 
Jazz Ciassics — AU protessional 
styles taughL Beginners and Ad
vanced — Gospel or Jazz Voice; — 
Coacbing. Your Tune written out 
fm Copyright. Any musical prob- 
lem belped. Call anytime HY 1-6349

PAINTING

NICK DEROSA

PAINTING Sc DECCHiATTNG, Ge
neral Contractor; Inside and Out
side Work; Papn banging, Floor 
seraping. Free Estlmates. Special 
consideratioa to Religious Institu
tions.  Tel. IN 3-5988

J & J. PAINTING

consideration to Religious Institu- 
.. HA 6-4222tiona.___

PAINTING CONTRACTOR

Spraying bomes outside with spe
cial mateliai. 10 Year Guarantee. 
Reasonable prices — Clean Work.

BO 8-7758

EMIL DUPAS, 5866 - 57th Street, 
Maspeth, LJ-» N.Y. — Painting O. 
Decorating — Brush and Spray — 
Institutional - Residential - Indust- 
rial — InteHor and Exterior. Spe
cial consideration given to religious 
institutions. — Phone EM. 6-6886.

TAUPYKITE CHICAGOS SENIAUSIOJE LIETUVIŲ 

TAUPYMO IR SKOLINIMO BENDROVĖJE

Mes mokame...
Kiekviena sąskaita ligi

$10,000.00

apdrausta Federalinėje 

Valdžios įstaigoje:

Federal Savings and Loan 
Insurance

SALES4AN HIGH SCHOOt-

HOLY FAMILY DAY NUR8ERY 
174 Franklin Ava, Nutley, N. J. 

Conductea by the

BEkLING CAKE 
DECORATING SCHGOL 

Candy and Baking 
1465 3rd Avė., New York City 

RE 4-5475 
Day and Night

NURSING HOME

IRWIN NURSING HOME -*Where 
Pattents are Guests”. 24 hr. protes- 
sional nursing Service, outdoor pa
lios, pianned entertainment, 1 floor 
level, Novena Services on Mondays, 
Contession A Communion monthiy. 
Convalescent, chrome, aged, diabet- 
ics, bed-ridden, strokes. Reasonable 
rates. 109-45 Farmers BivdM Hollis, 
Oueens, N. Y. — SP 6-1234.

Liberty Nursing Home—1543 East 
New York Avė., B’klyn.; reg. phar- 
macist; providing reg. nursing su- 
pervision for aged/infirmed. Near 
O. L. of Loretta&Presentation chur- 
cbes. Spec. diets, recreat. therapy. 
Let us belp you lighten your burden 
witb our understanding care. Low 
weekly - monthly rates. EV 5-0304.

LAURA PARKER Nursing Home 
153 Meadow Lane

New Rochelle, New York
NE 2-7509 NE 2-6110: 

Personalized Service — Chronic - 
Aged-Post Operative-Convalescents 
Donald L. Red nėr, Owner & Director

HOTELS

HOTEL AMERICA
145 West 47th Street, N. Y. C.

300 Fireproof Rooms. Čompletely 
renovated. Newly decorated. 21" 
TV — Free radio. Restaurant - Va- 
let - Beauty parlor - Barber shop. 
Free parking. Special consideration 
to religious groups. Tel. CO 5-6300.

BRIRFIELD HOTEL
215 West 83rd Street, N. Y. C. 
Refined Friendly Atmosphere 

Transits Accommodated
TV available. Daily - Weekly and 
Monthly Rates.  TR 4-6400

BRESLIN HOTEL 
29th Street & Broadway 

Near Penn Station 
Transits - Permanents. 450 Rooms; 
Radio - TV Low weekly & monthly 
rates. Special consideration to re
ligious groups. — Tel. MU 5-9600.

BROADWAY CENTRAL HOTEL 
in Greenwich Village 

at 673 Broadvvay — N. Y. C. 
SINGLES - DOUBLES 

Special Weekly Rates. Special con
sideration to Religious Groups. TeL 

OR 4-6300

. HOTEL MANSFIELD
,12 West 44th Street, N. Y. C.

Near Times Sq. - U. N. - Radio City 
- St. Patricks Cathedral - Empire 
State Bldg. Newly decorated rooms 
& Suits. Reasonable rates. Speciali 
consideration to religious and other 
groups. Ext- 5 .... ......... M U 2-5140.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS CHICAGOJE
• TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS

4605-07 South Hermitage Avenue — Tel. YA 7-I74I-2
4330-34 South Cefifomia Avė. — Tel. LA 3-0440 - 9852

Ambulance patarnavimas dieną ir naktį

Laidotuvių Direktoriai

MAŽEIKAsEVANS

TO PLACE, 
YOURAD 

CANCEL OR CHANGE 
CaH LO 3-7291

RESTAURANTS

LA MARCHAL Supper Cluių Ine. 
Announces the Opening ot its

RESTAURANT - BAR
Bar at 837 Nostrand Avė. (Corner 
President), B'klyn; Restaurant at 
1200 President SL, B'klyn. Featur- 
ing Business Mens Lunch 11 AJ4. 
-2 P.M. — PR 3-8892 - PR 3-9139.

Cari Hoppl'S W ĖST BU R Y MANOR 
„ericho Tpke. Weotbury, N.Y. — Tel. 

. E.dsewood 3-7117. Erich Gruettner, Mur.
Uunch terved daily from 12:00 - 3 P.M. 
Dinner: from 6 H.M.: Sunday Oinner 
from noon. Closed Tuesday. Continental 
Cuiaine. Banquet faciilties to 150. Organ 
music Fri. & Sat. Free parking. Com- 
pletely . oir^onditioned. Spec. consider
ation given to religious groups. Member 
of Carte Blanche, Oiner's, Am. Express.

BANQUETS - WEDDINGS 
SOČIAI. FUNCTIONS

FORT SCHUYLER INN
50 Pennyfield Avė, Bronx, N. Y. 

TA 2-9455
Special consideration to Religious 
Groups. .... ............ Free Parking.

GRIPSHOLM RESTAURANT
Ine.

324 EAST 57th STREET 
NEW YORK 22, N. Y.

Finest Swedish Smdrgasbord '
Luncheon - Cocktails - Dinner

AIR COOLED PL 9-6260

ROMAN FUNERAL CHAPEL
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

1113 ML Vernon St P
POplar 5-4110

CARROL FUNERAL HOME, Ine.
PETRAS KARALIUS, savininkas

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS IR BALZAMUOTOJA8

74 Providence Street 
WORCESTER, MASS

PL 4-6757 PL 4-U65

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS, jaunas ir puikus lietuvis 
— naujose patalpose — 

skausmo valandoje suteikia puikų patarnavimų 

Edward A. Žigas FUNERAL HOME 
S40 Kast Street, New Britata, Gobu.

TeL: BA 9-2242 — 9-8336
Aptaniauja NKW BRTTAIN, WATERBURY ir HARTFORD, Cam

J. F. EUDEIKIS

RESTAURANTS

Far the Flneat tNne at the Geed Otri 
NEW CAMPU8 Reetaurant — 106

Under New Management. Proprte- 
tors: Louis Gazza A Philip Mercatt.

Ugtous groupa Free Pandng aftar 
« PJt Dinom Ctnb Member.

STAKE CASINO
33 University PL. (at 9U. SL) NYC 
Charcoal Pit Guided Menus —- Free
3 Hour Parking — Special conm- 
deration to Rebgious Groups. TeL:

■New York Dining at its Best’ 

729 8th Avė. (at 46 SU), N. Y .C.

sideration to relig. groups; accom- 
modates 15-60 people. JU 2-9507.

O I O R IOS 
KING COLE R ĖST AU R ANT

1527 Williams Bridge Rd. (Corner 
Poplar SU), Bronx. Italian-Ame
rican Restaurant catering to func- 
tions in our čompletely new Regina 
Room. Special consideration to re
ligious Groups. _____  TA 2-9380.

PETRULLO'S RESTAURANT
Polifly Rd. A Essex SU, Hacken- 
sack, NJ. "For the Finest in EHn- 
ing” Luncheon - Dinners A-la-Carte. 
Party acconunodations. Special con
sideration to religious groups. — 
Member Diner’s^ Club. OI 2-1299.

4040 ARCHER AVENUE • CHICAGO 32. ILL. 
Phono: CL 4-4470

Augusi Saldumas, 'Prezidentas

Liguor Store, Ine.
322 Union Avė. Brookiyn 11, N. Y.

TeL: EV 7-2089

JURGIS J. JOKŪBAITIS, 
Manager f

Didelis pasirinkimas 
įvairių vynų, degtinių, konjakų, midų 

šventėms bei kitokioms progoms

VVestchester Branch — 195 Manunaienek Avė., WUte Platus. N. Y.
Tcl WH 6-0002 ,



8 DAR BIN I NKAS 1961 m., spalio 6 d., no. 68.

DARBININKAS
NAUJIENOS,

Darbininkas ateinančią saJ, 
vaitę dėl Kolumbo šventės iš
eis trečiadienį, spalio 11, tik 
vienas numeris.

Jonas Budrys, Lietuvos gene
ralinis konsulas New Yorke, 
buvo sunkiai susirgęs širdimi 
ir paguldytas Boulevard ligoni
nėje Astoria, N. Y. Gydosi jau 
trečia savaitė. Ligonio sveika
ta gerėja. Gydytojai tikisi, kad 
galės netrukus grįžti namo.

Joana Proscevičienė, Vlados 
Brazaitienės motina, mirė spa
lio 1 Medelyne, Kolumbijoje, 
po sunkios ir ilgos ligos. Pa
maldos už jos vėlę bus spalio 
7, šeštadienį, 10 v. pranciško
nų koplyčioje. Velionės vyras 
dr. F. Proscevičius dirba vie
noje Medelyno ligoninėje.

V. Sidzikauskas, L iet. Lais
vės Komiteto pirmininkas, spa
lio 8 išvyksta Europon dalyvau
ti pavergtų tautų seime Pary
žiuje.

Metinės rekolekcijos Brook-
lyno pranciškonų vienuolyne 
prasidės spalio 8 d. ir tęsis 
visą savaitę. Rekolekcijoms va
dovaus Tėv. Norbertas Švam- 
baris, O. F. M., iš Kennebunk- 
porto.

Lietuviu Studentu Sąjungos 
Nevv Jersey skyrius rugsėjo 29 
susirinkime išsirinko naują val
dybą: pirm. Algis Šaulys, vi- 
cepirm. Stepas Augulis, sekr. 
Aldona Skripkutė ir Irena Bra- 
žinskaitė. ižd. Zenonas Zapas- 
r.ikas. Susirinkimai nutarta da
ryti kas mėnuo penktadienio 
vakarais Liet. Kat. Bendruo
menės Centro namuose Kear- 
ny. N. J. Lietuviai studentai 
kviečiami Įsirašyti į skyrių pas 
sekr. A. Skripkutę. 146 Forest 
St., Kearny, N. J.

Kun. dr. Stasys Valiušaitis
perkeltas į šv. Rozalijos para
piją Brooklyne. Jo naujas ad
resas: 1230 65th St., Brooklyn, 
N. Y.

Nauji Darbininko skaitytojai
Pr. Narvydas iš Brooklyno 

užsakė A. Martušiui, Detroit. 
Mich.. J. Peteckis prisiuntė pre
numeratą Joe Joseph. abudu iš 
Hartford, Conn., Ir. Garunkštie-
nė iš Jericho. L. L, užsisakė 
sau ir savo tėvams, V. Z. Daug- 
vilams, gyvenantiems Brookly
ne. Taip pat Plainvievv, L. I., 
naujai įsikūręs Sigitas Bobelis 
su šeima užsiprenumeravo Dar
bininką.

Darbininko administracija 
sveikina naujus skaitytojus ir 
linki geriausios sėkmės!

Ieškoma moteris arba slaugė, 
kuri galėtų prižiūrėti sergančią 
moterį. Galima gyventi vietoje 
arba kitur, pagal susitarimą. 
Dėl sąlygų skambinti vakarais 
po 5 vai. VI 7-6101.

WILLIAM J. DRAKE — 

DRAGŪNAS

ADVOKATAS

84 - 14 Jamaica Avė.

Woodhaven 21, N.Y.
Tel.: HIckory 1-5220

Brangiai Motinai
A t A

JOANAI PROSCEVIčIENEI

mirus, didžiam liūdesy Vladą Brazai+ienę - Proscevičiūt^ 
su Šeima nuoširdžiai užjaučia

KUN. V. DABUŠIS. P. JURKUS. S. SUŽIEDĖLIS

Jokūbas Štokas profesoriau
ja New Yorko miesto univer
sitete; dėsto tarptautinę preky
bą ir ekonomiją. Paskaitas jau 
pradėjo.

Kat. Motery S-gos 24 kuopa 
spalio 8 5 v. popiet Angelų 
Karalienės par. salėje ruošia 
laimėjimų vakarą.

Lake Hotel, Asbury Park, N. 
J., sezono uždarymo proga įvy
ko gražus koncertas. Koncerte 
dalyvavo operos solistė Juzė 
Augaitytė, kuri su dideliu įsi
jautimu išpildė Banaičio, Kača- 
nausko, Budriūno, Sarpaliaus 
kūrinius ir ariją iš operos ‘Cian
ui Sehicehi’ — G. Puccini. 
Smuikininkas T. Katzas pasmui- 
kavo Massenet, Tshaikovskio, 
Aner Paradi ir Sarasate veika
lus. Bronė Venckuvienė pade
klamavo ir gražiai pravedė kon
certą. Solistams akomponavo 
A. Kačanauskas. Po to Anchor 
Room patalpoje solistas Liudas 
Stukas ir “Rūtos” ansamblio 
jaunimas padainavo, o B. Venc
kuvienė dar padeklamavo. Pub
likos į ši nuotaikingą vakarą 
privažiavo iš New Jersey, New 
Yorko, Pennsylvanijos ir Con- 
necticut apylinkių.

SUKILIMO minėjime spalio 1 Festivalio restorane deklamuoja aktorius 
A. Novickis, prof. Z. Ivinskis, prof. J. Brazaitis.

Henrikas Kačinskas, už stalo. Inž. 
Nuotr. V. Maželio.

Sukilimo prieš bolševikus minėjimas
1941 metu sukilimo ir rezis

tencijos minėjimą surengė Liet. 
Fronto bičiulių Nevv Yorko sky
rius spalio 1 Festivalio resto
rane. Atidarė ir vadovavo Kęs
tutis Kudžma, pakvietęs į pre
zidiumą laikinosios vyriausybės 
narius — prof. J. Brazaitį, inž. 
A. Novickį, pulk. J. Šlepetį. Pr. 
Vainauską, paskaitininką prof. 
Zenoną Ivinskį, aktorių Henri
ką Kačinską. Pradžioje išklau
syta Kipro Petrausko įdainuo
ta plokštelė “Saulelė raudona". 
Ta daina, transliuota per Kau
no radijofoną, buvo sutartas 
ženklas pradėti sukilimą. Apie

Išnuomojami viengungiams 2 
arba 3 kambariai su baldais. 
Atskiras įėjimas, visi patogu
mai. Yra šaldytuvas ir elektri
nė plytelė. Vienas blokas nuo 
Parko, patogus susisiekimas. 
Kreiptis vakarais telef. MI 7- 
7630.

Parduodamas vienos šeimos 
gražus namas su dviem su pu
se miegamųjų. Pilnai įrengtas 
su apšildymu, didelis plotas 
(90x100) žemės, du garažai, ar
ti mokyklos ir krautuvių, prie 
gero susisiekimo, Richmond 
Hill rajone. Kreipti VI 7-4224.

LB Nevv Yorko apygardos suvažiavimas
Rugsėjo 23 Amerikos Lietu

vių Piliečių klubo salėje Brook- 
lyne įvyko Lietuvių Bendruo
menės New Yorko apygardos 
apylinkių suvažiavimas. Septy
nios apylinkės atsiuntė atstovų 
apie 40.

Suvažiavimą atidarė apygar
dos pirmininkas D. Penikas. i 
darbo prezidiumą pakviesta .An
tanas Reventas ir Stasys Dzi- 
kas. sekretoriauti Henrikas 
Miklas. Lietuvos gen. konsulo 
J. Budrio sveikinimo žodį per
davė kun. L. Jankus. Raštu 
sveikino Lietuvos Laisvės Ko
miteto pirmininkas V. Sidzikaus 
kas. žodžiu suvažiavimą sveiki
no LB garbės teismo pirminin
kas J. Šlepetys; ugningą kalbą 
pasakė dr. P. Vileišis, LB Ta
rybos narys iš Waterbury, Conn 
Vliko ir Alto vardu sveikino 
dr. A. Skėrys, L. N. T. pir
mininkas V. Rastenis pareiškė 
šiltus linkėjimus, A.L.T. S-gos 
centro valdybos vardu sveiki
no dr. Br. Nemickas.

Apygardos veiklą apibūdino 
pirm. D. Penikas; pajamų, iš
laidų apyskaitas pateikė ižd. A. 
Maceika. Pranešimą padarė ir 
kontrolės komisija.

Apygardos valdyba renkama 
dviem metam. Nuo 1959 birže
lio jai pirmininkavo D. Peni
kas. vicepirmininkais buvo V.

sukilimą ir tautos rezistenciją 
paskaitą skaitė prof. Z. Ivins
kis. Meninę dalį išpildė akto
rius Henrikas Kačinskas, pa
skaitęs A. Vaičiulaičio “Milžinų 
dainą" ir padeklamavęs vieną 
partizanų eilėraštį. Maldą už 
žuvusius partizanus sukalbėjo 
kun. V. Dabušis. Minėjimas 
baigtas Lietuvos himnu.

Ateitininku sendraugiu susi
rinkimas ir kavutė įvyko rug
sėjo 19 Apreiškimo pa
rapijos salėje. Maldą sukalbėjo 
kun. St. Raila. Prof. J. Brazai
tis pristatė svečią prof. Zeno
ną Ivinskį, kuris kalbėjo apie 
krikščionybę Lietuvoje, išryš
kindamas praeities svarbiuosius 
momentus. Po paskaitos buvo 
visa eilė klausimų. Susirinki
mui pirmininkavo Algis Vedec- 
kas.

ATEITININKAI SENDRAUGIAI prof. Z. Ivi nsklo paskaitoje kavutės metu Apreiikimo parapijos salėje 
rugsėjo 29 vakare. Nuotr. V. Maželio.

Alksninis, Pr. Naujokaitis, ižd. 
A. Maceika, sekr. J. Maurukas, 
kultūros tarybos pirm. A. Di- 
mas, socialinių reikalų vadovė 
E. Cekienė, organizacinių rei
kalų vadovas A. Varnas. Vėliau 
pasitraukus E. čekienei, į val
dybą įėjo Romas Kezys. Į nau
ją apygardos valdybą išrinkta: 
A. Maceika, A. Šetikas, R. Ke
zys, Z. Jūrys, A. Vakselis, K. 
Bačianskas, A. Varnas.

Baigus darbo posėdžius, to
je pačioje salėje buvo litera
tūros vakaras ir vaišės.

Prel. L. Tulaba, šv. Kazimie
ro kolegijos rektorius Romoje, 
dalyvavęs Liet. Katalikų Aka
demijos suvažiavime Chicagoje, 
aplankęs visą eilę lietuviškų ko
lonijų, svečiavęsis Nevvarke pas 
seminarijos kurso draugą kun. 
P. Totoraitį. į Romą išskrido 
spalio 2 vakare.

Ričardas ir Raimunda Kont
rimai susilaukė antrojo sūnaus, 
kuriam parinkti Pauliaus - Vy
tauto vardai. Pirmasis sūnus 
Andrius - Remigijus yra vie- 
nerių metų. Ričardas Kontri
mas buvo veiklus studentas atei 
tininkas Nevv Yorke. Baigęs 
mokslus, dabar dirba Ames, lo- 
vva. ir drauge ruošiasi chemijos 
doktoratui.

Prel. P. Virmauskis yra vie
nas iš kukliausių žmonių. Jau 
praėjo 45 metai, kai yra įšven
tintas kunigu. Per tuos 45 me
tus prelato nuveiktų darbų bū
tų didelis sąrašas. Gražiai su
gyvena su visais savo paupie
čiais ir senaisiais ir naujaisiais 
ateiviais. Lietuvių Bendruome
nės Bostono apylinkė ėmėsi 
iniciatyvos suruošti prelatui pa
gerbimą. Pobūvis ruošiamas lap 
kričio 5 Lietuvių piliečių dr-jos 
salėje. Kiek liks pelno, eis pa
rapijos mokyklos remontui.

Lituanistinės mokyklos tėvų 
metinis susirinkimas kviečiamas 
spalio 5, 7:30 vai. vak. parapi
jos salėje.

PROF. J. ERETAS savo šeimoje 1947. 
Jakaittė, mirusi 1954. Julytė, prof. J. 
Juozas.

Iš k. j d.: Birutė, Ona Eretienė-
Eretas, Aldona, stovi Laisute ir

Prof. d r. Juozas Eretas Bos
tonan su paskaita visiems lie
tuviams atvyks spalio 7. Tai 
nuostabiai žiningas ir įdomus 
kalbėtojas, be to, daug nusipel
nęs Lietuvai ir lietuvių tautai. 
Jis ir dabar visur kovoja, kad 
Lietuvai ir visam Pabaltijui lais
vė greičiau grįžtų. Jis dabar 
atkeliavo iš Šveicarijos Ameri
kos lietuvių aplankyti.

Prof. Z. Ivinskis dalyvavo N. 
Anglijos vyčių atstovų suvažia
vime, kuris vyko So. Bostone, 
šv. Petro parapijos salėje. Pro
fesorius pasidžiaugė vyčių veik
la ir palinkėjo sėkmės. Savo 
Vytimi, kaip pabrėžė profeso
rius. Lietuvos vyčiai Amerikoje 
gali didžiuotis, nes tai ženklas 
valstybės, kuri buvo didelė ir 
galinga ir kurios istorija jau 
yra gyva 800 metų. Dr. Juozo 
Girniaus bute buvo ateitinin
kų sendraugių susirinkimas, ku
riame prof. Z. Ivinskis skaitė 
paskaitą apie krikščionybės ke
lią Lietuvoje. Susirinkime daly
vavo prel. P. Juras iš Lawrence 
ir kun. J. Švagždys iš Brock- 
tono.

Laisvės Varpo vakaras bus 
spalio 22, 3 vai. popiet Tho- 
mas Park mokyklos salėje. Pro
gramą atliks pirmaeiliai mūsų 
solistai iš Chicagos: D. Stan- 
kaitytė, St. Baras ir J. Vazne- 
lis. Laisvės Varpo radijo va
landos kas savaitę klausyto
jams yra įdomiausios savo ži
niomis. dainomis.ir muzika.

Vaiku darželio prie šv. Pet
ro bažnyčios pradžios mokyk
loje vaikai irgi nutarta unifor
muoti, kaip ir skyrių mokiniai 
jau iš anksčiau: bliuzės ir marš
kiniai balti, o sijonai ir kelnės 
tamsiai mėlyni.

Istorinis filmas, lapkričio 
10, 11 ir 12 Nevv England 
Mutual Hali. Bostone, bus ro
domas sinemaskopinis filmas 
apie kryžiuočių karus su Lietu
va ir Lenkija. Įdomiausia filmo 
vieta — Žalgirio kautynės 1410 
metais. Šį filmą prieš pora me
tų pagamino lenkų filmų ben
drovė. Filmavimui vadovauti 
buvo pakviesti Amerikos kino 
filmų specialistai. Filmas neiš
vengė stiprios lenkų tendenci
jos, bet lietuviam pamatyti 
verta.

Balfo vakarienėje spalio 8, 
sekmadienį, 5 vai. popiet Bos
tono Liet. Pil. Klubo salėje 
kalbės žymūs visuomenininkai 
iš Middletocvno, Conn., kun. 
dr. Cukuras, iš Europos prof. 
dr. J. Eretas ir iš Nevv Yorko 
Balfo reikalų vedėjas kun. L. 
Jankus; Bostono lietuvių tau
tinių šokių sambūris, Onos 
Ivaškienės vadovaujamas, šoks; 
Rita Ausiejūtė su Rimantu Žič- 
kum sutartinai įdomiai pade
klamuos.

Antanas Mažiulis sunkiai su
sirgęs yra paguldytas Carny li
goninėje ir jau sveiksta. Jis yra 
geras aprašomosios tautotyros 
specialistas, labai darbštus ir 
daug nuo seno rašąs spaudoje 
įdomių tautotyros straipsnių.

Inž. Broniui Galiniui opera
cija gerai pasisekė, ir po kurio 
laiko galės grįžti iš ligoninės.

Antanas Andriulionis tebe
guli ligoninėje ir laukia ope
racijos. Jis yra veiklus bend- 
ruomenininkas ir balfininkas 
Bostone. Kita tos šeimos ne
laimė: jo žmona Ona apsirgu
si iš fabriko irgi ligoninėn nu
gabenta.

Skautai ir skautės spalio 8 
išvyksta iškylai į Camp Sayre, 
Milton, Mass.. amerikiečių skau
tų stovyklavietę. Iškylai vado
vaus mergaičių skaučių tunti- 
ninkė S. Subatkevičienė ir ber
niukų skautų tuntininkas K. 
Nenortas. Iškylautojai 9 vai. 
ryto susirenka į šv. Petro par. 
bažnyčią ir išklauso mišių. Po 
pamaldų visi privačiomis ma
šinomis išvyksta į gražiuosius 
Blue Hills.

Rožančiaus pamaldos šv. Pet
ro parapijos bažnyčioje spalio 
mėnesį kasdien būna vakarais 
7:30 vai., sekmadieniais 2:30 
vai. popiet.

Misijos parapijoje pradeda
mos spalio 9 d. 7:30 vai. vak. 
Užtruks tris savaites. Pirmą sa
vaitę bus moterims lietuviškai, 
antrą vyrams, trečią — vi
siems anglų kalba. Misijas ves 
pasijonistai kun. Geraldas Mo
tiejūnas ir kun. Klemensas Ka- 
sinskas.

Didžiausias pasirinkimas 
New Yorke
VOKIŠKU Hi-Fi 
GRUNDIG • BLAUPUNKT 
SABA • TELEFL’NKEN 
Vokiečių meistrų patarnavi
mas. Atidarą nuo 9:30 ryto 
iki 7 vai. vak. • Mūsų įstai
goje nemokamai gausit trum
pų bangų radio programas.

German Hi-Fi Center 
1574 3rd Avenue (88 Street) 
N. Y. City — AT 9-6609

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

Penktadienį, spalio 6, iki — 
Ketvirtadienio, spalio 12, 1961

Pirmą kartą New Yorke 
spalvota filmą:

“DIE SINGENDEN ENGEL
VON TIROL"

Vaidina: H. Feiler. H. Soehnker,
Christ. Kauftnann. L. English ir kt.

Priedinė spalvota filmą:
“Scampolo"

Ir naujausia Vokietijos ea'alt apivalca

RADIJO PROGRAMOS
NEW YORKE ir BOSTONE 

~-9=
LIETUVOS ATSIMINIMŲ 

RADIJO VALANDA
Direktorius

JOKŪBAS J. STUKAS
WEVD - 1330 kil. 97,9 mg. FM 

Nevv York, N. Y.
šeštadieniais nuo 5 iki 6 vai. popiet 

Raštinė: 1264 White Street 
Hillside, New Jersey 
Tel. WAverly 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. VIŠČINIS

Sekmadieniais 8 - 9 vai. ryte 
AM bangomis 1190 kilociklų 
FM bang. 105.7 megaciklų

WK0X, Framingham, Mass.
#

RADIJO PROGRAMA
Seniausia N. Anglijoje 

Vedėjas
STEP. MINKUS

Boston. Mass.
WLYN — 1360 kilocycles

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

Prielnamiausiomis kainomis su 
labai gerom išsimokėjimo sąly
gom ir pristatymu j vietą iš 

ONOS IVAšKIENfiS

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

LITHUANIAN
FURNITURE CO.

366 West Broadvvay,
So. Boston 27, Mass.
Off. Tel.: AN 8-4618 
Res.: A N 8-5961

Krautuvėje galima gauti DAR
BININKU., pratęsti prenumera
tą arba užsisakyti naujai.

LAIDOJIMO DIREKTORIAI

Tel. EVergreen 7-4335

STEPO AROMISKIS
(ARMAKAUSKAS) 

Graborius-Balsamuotojas 
MODERNIŠKA KOPLYČIA

423 METROPOLITAN AVĖ. 
BROOKLYN, N. Y.

Tel. STagg 2-5043

Matthew P. Ballas
(BIELIAUSKAS)

F U N E R AL HOME
M. P. BALLAS — Directorius 
ALB. BALTRŪNAS -BALTON

— Reikalų Vedėjas

660 GRANO STREET
BROOKLYN, N. Y.

NOTARY PUBLIC

EVergreen 8-9770

Joseph Garszva 
GRABORIUS 

BALSAMUOTOJAS
231 BEDFORD AVĖ.

Brooklyn, N. Y.

J. B. S KALINS
- Šalinskas 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

84-02 JAMAICA AVĖ. 
(prie Forest Parktray Station) 

WOODHAVEN, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves 
Koplyčios nemokamai visose 
miesto dalyse: veikia ventiliacija

Tel. Virgin ia 7-4499

VAITKUS
F U N E R A L HOME

197 WEBSTER Avė.
PRANAS WAITKUS

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Ir BALSAMUOTOJAS

Cambridge, Mass.
NOTARY PUBLIC

Patarnavimas dieną Ir naktj

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


