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TIEKITE PADĖTĮ ANAPUS UŽDANGOS 
J Tautos buvo nekritikuotinos. 

Dabar jos žemiau kritikos. Bu

vęs prez. Hooveris kaltino, kad 

jas suparaližavo komunistai, ir 

siūlė organizuoti nekomunisti

nių kraštų tarybą. Iš kitos pu-

Lietuvos Vyčiai už laisves reikalavimus Lietu vai
sės auga reikalavimas, kad ne

komunistiniai kraštai keltų J.T. 

balsę ui laisves ir žmonių tei-

Lietuvos vyčių metinis sei
mas, iš eilės 49-sis. labai sėk
mingai praėjo Nevvarke rug
piūčio 15-19. Buvo suvažiavu
sių arti 200 atstovų ir kita tiek 
svečių. Posėdžiai buvo Robert 
Treat viešbutyje, pamaldos — 
Newarko šv. Trejybės lietuvių

bažnyčioje ir Elizabetho — šv. 
Petro ir šv. Povilo. Užbaigia
mąsias mišias rugpiūčio 19, 
sekmadienį, aukojo lietuvis vys-

kupas K. Salatka. Jis taip pat 
kalbėjo banketo metu. Suvažia
vimą sveikino telegrama iš Eu
ropos kongresmanas Peter W.

Rodi no. žodžiu sveikino Nevvar- 
ko vicemajoraSjPaul H. Reilly, 
įteikęs miesto raktus vyčių pir
mininkui Robertui Boriui.

NUSIKALTIMAS
AR POLITIKA?

N1KEL1O BYLA: Ar ji byloja 
susirūpinimu atitaisyti valsty
bei pridarytus nuostolius ar su
sirūpinimu pridaryti nuostolių 
pelitiniam oponentui prieš rin
kimus?

Prez- Kennedy spaudos kon
ferencijoje. kai kilo Billy Es
tes byla, pranešė, kad įsakyta 
ištirti ir kitą bylą, kurioje 
valstybei pridaryta 7.7 milijonai 
nuostolių. Byla eina jau 5 mė
nesiai. liudininkų 65. jų parody
mų prirašyta 4.000 lapų. Bylo
je pagrindiniai veikėjai yra šen- 
Stuart Symington ir buvęs Ei- 
senhowerio vyriausybėje iždo 
sekretorius George M. Humph- 
rey. Symingtonas kaltintojas. 
Humphrey ginasi.

Praeitis, iš kurios nuausta by
la: Vyriausybei 1953, einant 
dar Korėjos karui, buvo reika
lingas nikelis. Labiausiai lėktu
vų motoram gaminti. Nė viena 
firma Amerikoje jo negamino. 
Bendrovė Hanna sutiko paga
minti. jei vyriausybė padės pa
statyti pirma reikalingas lydyk- 
las. Sutartis buvo sudaryta. Vy
riausybė davė avanso lydyklom 
statyti 22 mil. ir dar pradžios 
darbam 2,300,000. Firma iš sa
vo pusės turėjo pristatyti nike
lį savikaina, į pelno sąskaitą 
atskaitinėjant gautus avansus-

Kaltinimai Humphrey: Jis bu
vo tuo meta Hanna preziden
tas. Tą sutartį jis pasirašė su 
vyriausybe (dar Trumano) tik 
4 dienos prieš oficialiai prade
dant veikti Eisenhoverio vy
riausybei, kurioje Humphrey 
buvo iždo sekretorius. Taigi jis, 
pasinaudodamas savo valdine 
padėtim, padarė sutartį palan
kią bendrovei, nepalankią vy
riausybei.

Kaltinimai Hannai: Bendro
vė iš viso to biznio padarė 8 
mil- pelno, arba 25-30 proc. sa
vo investuoto kapitalo. Valsty
bė pripirko nikelio daugiau, nei 
jai reikia, ir sudarytos atsargos 
buvo už 7.7 milijonus.

Byla pereitą savaitę įkaito la
bai aštriai ir gavo politinį at
spalvį, kada Humphrey pareiš
kė spaudai, kad “jie nedrįsta 
kibti į Eisenhowerį, tai puola 
jį” — tai esąs dūris į nugarą. 
Symingtonas to pareiškimo bu
vo taip pat įkaitintas ir posėdį 
nutraukė, neduodamas Humph
rey net žodžio.

D. Lawrence (NYHT) verti
no šią bylą savaip: esą gerai, 
kad Humphrey nėra palankus 
komunistam, kitaip liberalai sa
kytų, kad siekiama diskvalifi
kuoti žmogų. Aiškinama taip 
pat. kad Humphrey byla turi 
atsverti Billy Estes bylą, kuri 
yra nemaloni prieš rinkimus.

VYCIŲ SEIMAS. Kalba pirmininkas R. Borris, kairėje nuo jo seimo pirmininkas L. Janonis.

Robert Boris išrinktas pirmi
ninku ir kitiem metam- Kitais 
metais, vyčiam jubilėjiniais (50 
metų), seimas bus Bostone. Sei
mą taip pat sveikino Vliko pir
mininkas dr. A. Trimakas.

melstis už 
susirinki-

Senato ir

— Jugoslavija sumažino dar
bininkam ir tarnautojam atly
ginimą, kuris ir šiaip laikomas 
vienas žemiausių. Vidutiniškas 
darbininkas mėnesiui gauna 34
dol

MES JUS GĄSDINAME. 0 MES JŪSŲ NEIŠSIGĄSIME..
Derybos Ženevoje ir kt. nieko nedavė. Chruščiovas vėl su gra

sinimais dėl Berlyno. Washingtonas atsikerta pasipriešinimo tonu

karo

AGRESIJA ŽODŽIAIS:
Chruščiovas rugpiūčio 18, 

sveikindamas savo kosmonau
tus. pareiškė iš naujo, kad tai
kos pasirašymo su rytų Vokie
tija jam nesutrukdys “imperia
listai”; kad trijų kariuomenė iš 
vakarų Berlyno turės pasitrauk
ti. Ją gali laikinai pakeisti J- 
Tautų kariuomenė. Laimingai iš 
spręstu ginčytų klausimų pavyz
džiu Chruščiovas nurodė Lao
są ir N. Guineją-

Berlynas, atrodo, bus nau
jausias dabar Maskvos ekspan
sinės politikos taikinys.
PASIPRIEŠINIMAS 
ŽODŽIAIS:

Valstybės sekr. Rusk
veteranų konvencijoje kalbėjo, 
kad Amerikos siekimai nesu
tampa su komunįstų siekimais. 
Tai reiškia globalinę kovą, ku
ri gali labai ilgai trukti, bet 
pergalė bus Amerikos ir žmo
nijos pusėje. Rusk tiki, kad 
pergalė apsieis be karo, bet sa
vo gyvybinius reikalus Ameri
ka pasiryžus ginti “priemonėm, 
kokios tik bus reikalingos“. Gy
vybinis Amerikai reikalas yra 
ir vakarų Berlynas.

Šią kalbą N. Y. Times aiški
no kaip atsakymą į nieko ne
duodančius su Sovietais pasi
tarimus. atsakymą į Maskvos 
grasinimus, atsakymą neutra- 
listam, atsakymą Vokietijai, ku- 

kilo sumišimo dėl Amęri- 
paskelbtų strateginių pla- 
pagaliau atsakymą Ameri- 
“dešiniajam sparnui”, ku-

stovas J. Tautose, rugpiūčio 17 
įteikė JT gen. sekretoriui me
morandumą, prašydamas įrašyti 
Vengrijos klausimą į darbų tvar 
ką sesijos, kuri prasideda rug
sėjo 18- Memorandumas primi
nė. kad Sovietų Sąjungos ir 
Vengrijos vyriausybės nekoope
ravo su J. Tautom, kurios bu
vo nutarusios, kad Sovietų ka
riuomenė turi būti atitraukta 
iš Vengrijos; kad turi būti pa
siųsti JT atstovai Vengrijoje 
padėties ištirti.

Amerikos iniciatyva iškelti 
Vengrijos klausimą gali būti su
prasta kaip diplomatinė ofen
zyva, tegul ir ne visu rytų ir 
vidurio Europos plotu, bet bent 
vienu iš jos punktų. Tai būtų 
pozityvus atsakymas į sovieti

nius grasinimus.
Tačiau būdinga smulkmena: 

N. Y. Times apie Chruščiovo 
reikalavimus pranešė pirmame 

\ puslapy, o Stevensono reikala
vimą pranešė trečiame nežy
mioje vietoje. Atrodo, šiai ak
cijai reikšmės neskiria. Lyg 
klausimas keliamas ne tam, kad 
virstų ginklu prieš Maskvą, bet 
apraminti opozicijai, kuri tai ga
li išnaudoti prieš rinkimus.

Vyčių seimo 
rezoliucijos

Rezoliucijose, kurias paren
gė L. Janonis ir Ann Marie 
Kassel,

1- Raginami nariai 
visuotinio Bažnyčios 
mo sėkmę,

2. Kreipiamasi į
Atstovų Rūmų užsienio reika
lų komisijas, kad būtų kongre
so priimtos rezoliucijos reika
lauti per J. Tautas iš Sovietų 
išsikraustyti iš Lietuvos ir leis
ti ten laisvus rinkimus J. Tau
tų priežiūroje; grąžinti visus 
tremtinius iš Sibiro.

3. Pritariama “komiteto 
rezoliucijas” akcijai šiais 
džiais:

1. Lietuvos Vyčiu organiza
cija pareiškia šimtaprocentinį 
pritarimą visai Americans for 
Congressional Action to Free 
The Baltic States vieneto veik
lai ir ragina visus Vyčius rem
ti visomis išgalėmis šios organi
zacijos darbus ir žygius;

2. Lietuvos Vyčių organiza
cija ragina virš minėtą organi
zaciją, ' apjungiančią lietuvius, 
latvius, estus ir kitus ameri
kiečius, savo veiklą tęsti ir atei
tyje dar su didesne energija 
ir užsidegimu;

3. Lietuvos Vyčių organiza
cija ragina visus Amerikos lie
tuvius remti organizacijos dar- 
duotę, rašant laiškus įtakin
giems asmenims raginant juos 
paremti rezoliucijas ir leisti jas 
Kongreso svarstymui-

už 
žo-

sės.
Brazilijos spaudoje liepos 

paskutinėm dienom buvo pa
skelbtas raštas, kurį pasiuntė 
J. Tautų pirmininkui Mongi 
Slim ir gen. sekretoriui U 
Than Brazilijos “komiteto tau
tų apsisprendimo teisei remti” 
pirmininkas Jose Nabuco, ku
ris yra dabartinio užsienių rei
kalų ministerio žentas.

Rašte primenama, kaip J. 
Tautos 1961 lapkričio 28 suda
rė “17 komitetą” -tautų apsi
sprendimo teisei ginti. Rašte gi
riamas komiteto atliktas dar
bas Afrikos ir kitų žemynų tau
tų emancipacijai. Pritariama 
dėsniui, kad “visos dar nesu- 
brendusios tautos turi gauti au
tonomiją, o vėliau nepriklauso
mybę, kitais žodžiais tariant, vi
sos etninės grupės be jokios iš
imties ateityje turi virsti sąmo
ningomis tautomis, gyvenančio
mis savo laisvose ir nepriklau
somose valstybėse-

“Tačiau, mūsų nuomone, lais
vo apsisprendimo teisė turi bū
ti taikoma ne tik grupei vadi
namų nesubrendusių tautų, bet 
visoms tautoms, kaip pvz. toms, 
kurios jau buvo suformavusios 
savo valstybinę sąmonę prieš 
daugelį amžių, tačiau kurios da
bar yra netekusios savo tikros 
nepriklausomybės. Mūsų nuo
mone. joki politiniai samprota
vimai negali būti pastatyti aukš
čiau už apsisprendimo teisę, 
kuri jau “per se” reikalauja 
be jokių sąlygų, kad, remdamie
si demokratijos idėjos dvasia, 
žmonės laisvai galėtų pareikšti 
savo valią — pasinaudoti apsi
sprendimo teise- Kad tos tau
tos dabar yra įjungtos į nepri
klausomą valstybę — neturi jo
kios reikšmės, nes ir būdamos 
jungtine valstybės dalimi, jos 
neturėjo galimumo ir progos 
pasinaudoti savo teise — pa

BUV. PREZIDENTAS HOOVE- 
RIS pakėlęs balsą prieš J. Tautas.

Šen. Fulbright rugpiūčio 19 
pritarė buv. prezidento Hoove- 
rio siūlymai sudaryti nekomu
nistinių kraštų tarybą, jeigu So
vietai su kitąis komunistais ob
strukcijom kliudo J. Tautom 
veikti.

Kanada gražino 
pripažinimą Lietu
vos generaliniam 

konsulatui
Kanados valstybės užsienių 

reikalam sekretorius H. C. 
Green raštu rugpiūčio 15 pra
nešė K. Žmuidzinui, kad atsta
toma senoji prieškarinė Lietu
vos generalinio konsulato padė
tis ir kad diplomatiniame ka
taloge K. Žmuidzinas bus įra
šytas kaip einąs Lietuvos gene
ralinio konsulo pareigas Toron
te-

Berlyne prieš komunistus ir prieš amerikiečius

PREZIDENTO 
IR DEMOKRATU 
AKCIJA BENDRA

ni o j 
kos 
nų. 
kos
ris kaltino Kennedy vyriausy
bę'vykdant “nelaimėjimo poli
tiką”. Gal tai buvo atsakymas 
sykiu ir gub. Rockefelleriui, ku
ris rinkimų kovoje tikisi rem
tis kaltinimu, kad jo konku
rentas vykdąs nuolaidų politi
ką.
PASIPRIEŠINIMAS
VEIKSMAIS:

Demokratų lyderiai Kongre
se pažadėjo vieningai paremti 
prezidento politiką. Senate at
naujins kovą dėl žemės ūkio 
įstatymo.

Prezidentas grįžo iš Kalifor
nijos, kur kalbėjo kaliais atve
jais apie didesnės vienybės rei
kalą tarp visų penkiasdešimt 
valstybių, apie reikalą nestovė
ti vietoj. Centralizacijos ir pa
žangos programą siekė padary
ti populiarią masėse.

— Pietų Vietname nesusipra
timai kilo tarp amerikiečių ir 
vietos karinių dalinių. Tai truk
do akciją prieš komunistus. Vie
tiniai kaltina, kad amerikiečiai 
“davinėja įsakymus”.

— Vengrijos 
metė iš partijos 
lininkus.

— Amerikos
ortodoksų delegacija, organizuo
jama National Council of Chur- 
ches, šią savaitę išvyksta į So-

komunistai iš-
25 Stalino ša-

protestantų ir

A. Stevensonas. Amerikos at- vietos.

parodoje tokiu paveikslu 18 metų dailininkas atvaizdavo Berlyno sienosPERSKYRĖ ŠEIMĄ. Vokiečių meno 
atneštą tragediją.

Berlyne komunistai perpildė 
gyventojų kantrybės saiką, 
penktadienį pašaudami 18 me
tų vaikiną ir palikdami jį gu
lėti be jokios pagalbos ištisą 
valandą prie vielų tvoros. Va
karų Berlyno gyventojų, ypa
čiai jaunimo, pasipiktinimas nu
krypo ne tik prieš komunis
tus. bet ir prieš amerikiečius, 
kad jie pasyviai žiūrėjo, stebė
jo iš helikopterio, bet nesiėmė 

- jokios pagalbos sužeistajam.
Tris dienas tūkstantinė minia 
rinkosi prie sienos, kur buvo 
tas vaikinas nušautas.
pastatė kryžių, dėjo gėles. O 
rugpiūčio 19 sovietų autobusą,

ną. akmenim apmėtė, iškuldami 
veik visus langus. Pasipiktini
mo šauksmais sutiko ir ameri
kiečių džipus, o vokiečių polici
jos automobilį, kuris norėjo iš
gelbėti prokomunistą nuo mi
nios teismo, sudegino- Minia, 
apie 8,000, šauksmais reikala
vo “veiksmų”, ne žodžių. Spau
da reikalavo, kad į Berlyną 
grįžtų gen. Clay, Berlyno mies
to taryba nutarė kreiptis į J. 
Tautų komisiją žmogaus teisėm 
ginti.

Jaunimas
N. Y. Herald Tribūne veda

majame sako, kad gėdos siena 
buvo pastatyta neteisėtai, ne
teisėtai ir sovietai administruo-

kad Vakarai nėra toki silpni, 
jog turėtų rezignuoti prieš ko
munistų pastatytą gėdos sieną 
ir tylėti prieš terorą, kuris siau
čia pagal tą sieną. Tai pasipik
tinimas. be konkrečių išvadų.

— Rytų Berlyne, prie sienos, 
komunistai jau nušovė 50 bėg
lių į vakarus.

— Prancūzijos pogrindinės 
organizacijos vienas iš lyderių 
Jacųues Soustelle suimtas Itali
joje ir ištremtas. Italai įsakė 
visiem tos organizacijos nariam 
dingti iš Italijos.

— Amerikos 100 studentų 
išvyko į Vokietiją metam. Vo
kietija yra skyrusi 75 stipen-

sirinkti sau valdymo formą, ku
rios labiausiai jos geidžia.

“Leiskite mums pabrėžti, po
nas pirmininke ir generalini 
sekretoriau, kad yra keletas 
kraštų, kuriuose laisvo apsi
sprendimo teisė neegzistuoja, 
nes niekad nebuvo atsižvelgta 
į pagrindinį demokratijos rei
kalavimą: kiekvieno piliečio 
laisvo balsavimo teisę”.

Rašto išvada:
“Prašome į savo darbotvar

kę įtraukti teisingą ir sąžinin
gą nagrinėjimą padėties tautų, 
esančių už geležinės uždangos 
ir stengtis patikrinti, ar tos tau
tos gali naudotis laisvo apsi
sprendimo teise ar ne, tam 
tikslui apklausinėjant liudinin
kus, tyrinėjant dokumentus ir 
kitokią medžiagą, liečiančią 
aukščiau minėtas tautas.

“Nuoširdžiai trokštame, kad 
visos tautos galėtų pačios nu
statyti savo politinę padėtį ir 
turėtų galimumo tęsti savo eko
nominę, socialinę ir kultūrinę 
evoliuciją”.

KAS KALTAS?
Šen. H- W. Cannon rugpiū

čio 19 kaltino civilinius parei
gūnus apsaugos departamente 
už tai. kad erdvės tyrimo pir
menybė perleista Sovietam. Esą 
tie pareigūnai delsę Amerikos 
tyrimus.

— Maskva išvarė Newsweek 
korespondentą Bassow, nes jo 
raštai “kėlė teisėtą sovietų pi
liečių pasipiktinimą”. Tai pir
mas Amerikos korespondento 
išvarymas nuo to laiko, kai 
Maskva tariamai panaikino už
sienio korespondentam cenzūrą. 
Prancūzijos “Figaro” korespon
dentą išvarė už tai, kad tas 
dienraštis vedamajame pavadi
no Chruščiovą žudiku

— Ženevoje Brazilija pasiū
lė dalinį atominį draudimą — 
ore. Valstybės departamente 
siūlymas svarstomas palankiai.

— Irako lėktuvai rugp. 19 
apmėtė bombom kelis Turkijos 
pasienio kaimus. Aiškinama, 
kad siekė užkirsti pasitraukimą 
į Turkiją sukilusiem kurdam.

— Kongresas pagerbė gen-
kuris įvažiavo į vakarų Berly- ja rytų Berlyną vieni. Pažymi, dijas. vardu “Ačiū Amerikai“ McArthurą.
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neturite vizos EijevuL Btata^ 
ste gaztię Įūq MstecniIr 
joafcys to pušyte prašė. Stab

— tuvis Į Venerą rugpiū&o 
15 teko vėl atidėti. Tikimasi 
tik kelionrdienom.

VILNONĖS MEDŽIAGOS JOSŲ ARTIMIESIEMS 
IMPORTUOTOS IR VIETINĖS

■ vyrų ir moterų eilutėm, apsiaustam, mlmeWm ir kt
■ Antantei anųtiškoe ir vietinės vilnos, iQko, medvilnės.
■ Spetatatoi fesuos kainos stunSaat Mėtotas | užsieni.
■ Mes padidinome savo patalpas, kad galėtumo geriau 

patarnauti kHjentam. Prašome užeiti ir paaižifiriti!

r Jis kilstelėjo kepurę,. pasika- ‘ “Mes 1 turim ‘ visai patogias 
sė pakaušį ir gynėsi: “Lagami-; lovas”
n«s gflta‘^iktataL tik surišę- “Ar'mes gausim savo lagami-
kęs.tointuristo”-... • — . nua ar m?*C<-

SIUNTINIAI APDRAUSTI — PRISTATYMAS GARANTUOTAS 
------  GAVĖJAS NIEKO NEMOKA------protezų gaminimas matinin bū

da nedidėjo. Tam reiktą padi
dinti pirma personalą iki 15-20 
žmonių. O tote fabriko padidi
nimas priklauso jau tik nuo 
“sovnarchozo”- Be jo, be Mask
vos, reikalas nepajudinamas. 
Dėl to korespondentas ir pa
vadino jį liūdnu. '

Dirvoje rugpiūčio 8 Raimun
das Mieželis str. “Ar tikrai 
ruošiamas lietuvių kultūros tam 
grasas?” skeftia, kad “kongre
so šaukimas nustoja savo tiks-.

“Deja, ritfas užtaria”.
“Tri parūpinkit mums kamba

rį kitam viešbuty”.
“Viskas užimta”-'
“O gal būsit matom pasitei

rauti dar kartą?”
“Aš jums paskambinsiu po 

dešimties minučių.”.
Jtauristas nepaskambino. Ki

ti Icelemai jau buvo nuėję nak
voti Į kaimyninį baraką: Paga- 

“Tu-

piną”. Fabrikas paskyrė specia
lius žmones, ir jie, tardamiesi 
su gydytojais, darė bandymus, 
ieškodami medžiagos, kuri sa
vo ypatybėm bintų artimiausia

čia pernakvoti”.
“Bet jeigu jau esame Kij^ 

ve, tai norim ir miestą pama-st liau viršininkai pratarė: 
tyti”. -‘v nu jau užrakinti”.

rodromo viršininkas. Tada ko
respondentas kalbėjo jam: “Ge
rai, tai malonėkite paskambin
ti inturistui. Tegul mus pasi
ima iš čia. Mes norim per 
laiką miestą pamatyti”. Virši
ninkas parodė pirštu | kitą ba

dytojai išmėgino sužalotą ar
teriją pakeisti dirbtiniu prote
zu. Pasisekė. Merkis išgijo ir 
grįžo į darbą.

Dabar prasideda kita istori
jos dalis ... Aparatu susidomė
jo Maskva- Fabriko direktorius 
Kaplanas buvo iškviestas į 
Maskvos universiteto ctarurgi- 

Mėgino jį pagaminti iš kapro- jos skyrių su savo gaminių pa- 
Bet netiko. Tada kreipėsi vyzdžiais. Ten pripažino, kad 

į Kauno tekstilės fabriką “Kas- kauniečių pagamintas protezas 
tinkamas ir vertas serijinės ga
mybos. Fakulteto ddrarginės 
klinikos driekiate airMtemi-

E. Mieželio rašinys yra bu
dingas mūsų visuomeninių san
tykių kultūrai. Jame dėmesio 
vertos kėlioj tos kultūros žy
mės-

tą, kad tai datas reikalingas 
žmogaus kraujo indam. Sosto- ir bus nepaprasta nandingOT. 
jo prie lavsano. Pirma iš jo pa- Tas raštas ėjo B vieno virši- 
gamintų protezų partija buvo mnko pas kitą. Tačiau nuo to 
pasiųsta į Vilnių. Jei anksčiau 
darė bandymus su gyvuliais, 
tai dabar buvo proga pavartoti 
jį žmogui. Kaip tik tom dienom 
į Vilniaus' ligoninę buvo -atvež
tas melioratorius Altanas Mer
kis. Jam kojoj didžiu plotu bu
vo užsikimšus arterija- Grėsė 
gangrena. Užuot koją pjovę, gy-

Vilnonte medžiagos kostiumams, paltams Ir suknelėms. Taip pat 
tilkinės, maiiytos, spalvotos, lovoms užtleaslai, vilnonės skaros tr 
Calikai — Geriausios rfiHes pigtauotomte kainomis. Specialus pa
tarnavimas poruosiant paklotus t Europy. Pamėginkite ūsaiti pas 
mus ir būsite patenkinti.

“Ta pirma tetekite beta pa
matyti tą kambarį”.

Viršininko veidai nušvito. 
Dėkingai jjs apofetaitio ko- 
respondentą ir tebėjo: “Bet 
prieš gulant —» jūs turite su 
mumis paMkarir niauti Būtinai 
pavakarienMPiti Mūsų ‘Ar-arnir- 
tiška virtuvė garsi. O be to ma
no žmona šiandien pagamino 
Kijevo stoikus”.

343 Elizabetfc Avė. 
ELIZABETH, N. J. 
EL 4-7608

Laukėm. Keleiviai iš lėktuvo 
įsitaisė ant suolų su apsiaus
tais, nors vidury kambario kū
renos krosnis. Oras buvo pri
tvinkęs, bet langai buvo aklinai 
uždaryti ir popierių apklijuoti- 
Ant vieno stalo kareivis vystė 
kūdikį, paskui jo motina paėmė raką, tardamas: “Jūs galite ir 
ir pasisukus į sieną jį žindė. 
Vienas milicininkas knarkė, ki
tas skaitė laikraštį. Mes pa
ėmėm vartyti paskutinį gautą 
Stern numerį. Jaunas vaikinas 
prisėdo ir teiravos, iš kur mes, 
ir pasiskolino laikraštį. Paskui: 
“Kaip jūs gavote leidimą iš sa
vo vyriausybės keliauti į Sovie
tų Sąjungą?”

“Mums jokis mūsų vyriausy
bės leidimas nereikalingas. Tik 
Sovietų viza reikalinga”.

“Taip?” žiūrėjo vaikinas su 
nepasitikėjimu. Ir niekas jums 
nedraudžia išvykti į užsienį?”. 

Buvo vienuolikta valanda. Mė- 
ginom laimę restorane iš nau
jo. Dar buvom be pusryčių. 
Durys tebebuvo, užrakintos. 
Žmogelis su šluota parodė mum 
kelią į tualetą- Tualetas lauke 

mules. Užrašas prie nurodytų — trys būdos su duobėm že- 
•durų skelbė: “Restoranas, at- mėje.

Laisvė kalbėti mano drau
gam, nelaisvė kalbėti oponen
tam ...>Tai nėra tolerancija. 
Tai nėra demokratinis laisvės 
supratimas. Taijcryptis priešin
ga nuo liberalizmo.

tatus kai kur iškilmių rengėjai 
jau pradėjo jausti: kalbėtojus 
surasti nelengva.

R. Kežetis neišfcrypo iš šios 
“siauros politinės dogmatinės 
Rugos”, pasmerkdamas paskai
tininką iš anksto ir dar dau
giau: pranašaudamas “didelės” 
kultūros darbuotojų dalies pa
sitikimą už kongreso durų, va
dinas, skelbdamas kongreso 
boikotą dėl jam nepatinkamo 
paskaitininko. ' >

2: R. Mieželis apie dr. Gri
nių kalba ne faktais, -bet ben
driniais štampais: siaura politi
nė dogmatinė linija, netoleran
cija, propagandistas^ svetimos 
kūrybinės minties neleidėjas, 
gėdingiausios priemonės . . . 
Vis tai tuščiaviduriai pasaky
mai. Bolševikai kalba tokiais 
pat štampais: fašistas, reakcio
nierius, imperialistas ... Veltui 
R. Mieželio pastangos su tais 
meisteriais konkuruoti. Kam 
bolševikai tokius štampus var-

1. Virto iš tikrųjų dogma, toja — suprantama: jie neap- 
kad prieš bendro pobūdžio iš- kenčia priešingai galvojančio 
kilmes, kongresus, minėjimus, ir nori jį sunaikinti. Bet' kam 
šventes turi būti suniekinti kai- tai reikalinga Dirvos rašyto- 
bėtojai. Suniekinti dogmatiškai jui?

bfes tMMiiiiiiito di» 
Bą kurio taiko grįžo 
tas: <^taritato ntalst- 
gal tempta mta

profesorius P. Norkūnas mėgi
no eksperimentus — pažeistą 
kraujo-indą pakeisti dirbtiniu-

— ntaaukiant, kas ir kaip kal
bėtojo bus pastatyta. Užtenka 
to, kad jis n^atiko dėl ko ki

lo”. Kodėl? Ogi: “Tą drąsiai to ardcs&au. što reiškinio rezul- 
gatime tvirtinti, sužinoję, kad 
vienas iš pagrindinių paskaiti
ninkų* bus dr. Jonas Grinius”.
Antras pasikaitiirinkas Bernar
das Brazdžionis taip pat jam 
nepatinka, nes apie jį neigia
mai atsitiepė Henrikas Ntays, 
bet tai dar pusė bėdos, dar
biausia dr. J. Grinius.

Kongreso šaukimas pagal R. 
Mieželį nustojęs savo tikslo, nes 
“dr. Jonas Grinius mūsų spau
doje pasižymėjęs kaip nepa
prastai siauros politiniai (poli
tiškai? Red.) dogmatinės lini
jos propagandistas ... Dr. Gri
niaus netolerancija ir nenoras 
net leisti egzistuoti skirtingai 
kūrybinei nuomonei, naikinani. 
ją ir gėdingiaasioinis priemonė
mis” ...

Po geros valandos ketionės 
stiuardesė prabėgdama pareiš
kė: “Leidžiamės Kijeve”.

“Aš maniau Odesoje”, pridė
jo korespondentas-

Ji tik patraukė pečiais. Po 
dešimties minučių jį vėl pareiš
kė: aidžia mes Maskvoje”-

“Bet mes” ... pradėjau aš, 
tik ji jau buvo dingus.

Kai lėktuvas nutūpė, aero
dromas man neatrodė panašus 
į Maskvos. Pagavęs stiuardesę, 
paklausiau^ kur mes esame Ji 
atsakė: “Kijeve”.

“Mes norim į Odesą”.
“Odesa uždaryta”.
“Kas gi nutiko?”
Ji tik pažiūrėjo į mane kaip 

į vaiką, kurį reikia nubausti, 
ir, nieko nesakius, nuėjo. Mes 
išsiritom iš lėktuvo ir nusekėm 
paskiri stiuardesę į baraką, ant 
kurio buvo užrašas, kad tai lau
kiamoji patalpa. Tai buvo pa
prastas baltai nudažytas kamba
rys. Jame vienintelis papuo- 
Salas buvo bronzinis Lenino 
biustas- Pora stalų, kėdės, suo
lai. Senyvas žmogelis šlavė grin
dis- Prie Įėjimo buvo užrašas 
“Informacija”. Sėdėjo “informa
cijoje” mergina su vyrišku švra- 
ku, su kasų vainiku ir rašė iš 
knygos į sąstavmi matematikos 
formules. JI paklausiau: “Kada 
skrendame toliau į Odesą?”.

“Kai oras pasitaisys”, atsa
kė nepažiūrėjus ir dar labiau 
surinko prie sąsiuvinio.

“Mes dar be pusryčių”. 
,Ji parodė į duris, o jos lūpos, 
matyt, kartojo matematikos f or-

Gar. OELANCY, N.YX.
KRAUTUVES ATVIROS KASPIiJN IR SEKMADUSilAIS, 
IŠSKYRUS 8EATADIĘNIUS, NUO 9 RYTO IKI 6:30 VAK.

S. Beclcenteino kxaxituv60e kalbama ruai&ai, lenkUkai, uloalBiftal 
Valiuoti BMT Ulipant E>iex Otiaat, kaltis etevRtririinn j virto 

arta BCX> tranktate IK6 Aveoua iki DalaMcey Street.
Ateinelklte i| skelbimą, kuria b«s ypatingai {vertintas

PAVASARIO VASAROS SEZONAMS DOVANĄ 
paltui, kostiumui, suknelei! P&- 

Mfbtaite mtaHtaųpos Btaiinfimii TUOJAU!
fltaMttaita prtatatota oe ankščiau, kaip po 1% —2 mėnesių 

BetafCKtai žemom UBMO KAINOM

■braižą vtaaaSa oeMtogto • inųiortnotos ir vietinės — 
3-joto krautuvėse

J. Rudis laikraštyje “Sovets- 
kaja Litva” pasakojo istoriją, 
kurią jis pavadino linksma ir 
tiūdna.

- 3. R. Mieželis kaltina dr. 
J. Orinių nenoru “net leisti 
egzistuoti skirtingai kūrybinei 
nuomonei” ... Tai jau didelis 
kattinimas — laisvės varžymas. 
Varžymas to, kas kūrybai ir 
kultūrai yra svarbiausia. Tačiau 
kai tokį R- Mieželio kaltinimą 
iš bendrybės SbriEštem ir grą
žini į faktus, vaizdas kitas. Bū
tent, vienas rašytojas parašė 
liaupsinamą straipsnį, apie A. 
Škėmos kūrybą. Dr. Grinius, 
atsiliepdamas į tai, parašė pei
kiamą straipsnį. Skirtingos nuo
monės. Abejos pareikštos. Skai
tytojas turi teisę pasirinkti vie
ną ar. kitą ar savą susidaryti. 
Buvom pratę laikyti tai demo
kratine žodžio laisve reikšti 
skirtingas nuomones. R. Mieže
lis elgias kitaip: pripažįsta lais
vę kalbėti pirmajam, ir laisvę' 
tylėti antrajam. Bet kada ant
ras drįsta kalbėti, jį apšaukia 
netoierantu, pasfkerintoja į kū
rybinę laisvę



DIENOS VEIDAI

visų, lietuvių dva-

KANČIOS KELIU

'■įv  ̂-

$Mto Bėrą, buvęs vienuolyne, 
bqts yra vienuolis- Jo kilimas 
bažnytinėje karjeroje vyko ne

kyli ginklą. Reikėjo palikti prie, 
vartų. Tarnautojam lageryje lai
kant ginklą, galėjo kaliniai m»- 
tykoti ir atimti. 0 su ginklu 
jau galėjo pulti ir sargybinį.

mu MBSraki^kit^n^ 
gu prieš keieris metus. Tai 
akivaizdžiai galima matyti iŠ 
Lenkijos kardinolo St. Wyszins- 
kio priėmimo Vatikane 1962 
m., kur labai labai skyrėsi nuo

vo susitikt ir kelias paras pa
būti vyram su savo žmonom- 
Kartais pritrūkdavo ir vietos 
tame “viešbutėlyje”.

apie saVe.
Jis gimė 1930 balandžio 14, 

protestantų, šeimoje, ir jo krikš
to tėvas buvo Hjtleris, tada dar 
ne galingas, bet vis dėlto jau 
partijos vadas- Dešimties me
tų vaikas buvo pasiųstas Ba
varijoje Į specialią mokyklą, ku 
rioj buvo rengiami vadų ir 
kitų Hitlerio bendradarbių vai
kai. Ten “mes mokėmės kaip

viešai maldai Tiesa, kad daug 
yra lietuvių, gyvenančių,tokio
mis aplinkybėmis, kurios ne
leidžia įsijungti į lietuvių bend
ras iškilmes ar pamaldas, bet 
ir daug yra vietų, kur galima 
sutelkti didesnius būrius lietu
vių. Visi ir visur turėkime vie
ną bendrą intenciją — tą die
ną parodyti mūsų vieningumą 
su besimeldžiančia Lietuva. *-

Prisimenant Lietuvos bendrai 
sunkią būklę ir ypatingai jau
nimui gresiančius pavojus, reik
tu, kad- laisvo pasaulio lietu
viškas jaunimas sėvo solidaru
mą kenčiantiems Lietuvoje pa
rodytų savo malda. Lietuvos 
vyčiai, ateitininkai, skautai, stu
dentų sambūriai parodykite ke
lią ir pavyzdį visam lietuviškam

Paskutiniais metais ypatingai ■ dėsni žmonių būriai bendrai 
puolamas jaunimas- Už duonos, 
kąsnį, už šviesesnę ateitį sie
kiant mokslo, jie turi vaidinti 
komjaunuolius, bedievius, savo 
tautos ir jos praeities niekin
tojus. Kiekvienais metais gau
sūs jaunimo būriai išvežami ver
gais į Rusijos laukinius plotus.

Lietuvos jaunimo didžiausia 
nelaimė ir pavojus jų -ateičiai 
yra visokiais būdais propaguo
jamas jaunimo moralinis ištvir
kimas ir degradavimas. Viso
kiais būdais jie plėšiami iš tė
vų ir kitų savųjų globos Jau
nimui skirtuose bendrabučiuo
se atiduodami visokių neišma
nėlių sauvalei bei įtakai. Bū
tų galima daug kalbėti apie 
paskutiniais metais visame kraš
te didėjantį medžiaginį skur
dą, apie vis didėjantį terorą ■ jaunimui. Kur rugsėjo 8 bus 
ir persekiojimą tautos religi
nio pasireiškimo.

tai manęs čia nelaikytų’ 
tarnautojas išnešdavo _ ir pa- džioje buvę suimti, bet seniai 
siųsdavo mano laiškus namiš
kiam.

suos kraštuos stengiamasi nuo 
pat kūdikystės įdiegti pozity
vų bedieviškumą. Tam tarnau
ja komunistinės jaunimo orga
nizacijos, vaikų darželiai, mo
kyklos.

Tėv. Vries van Coillie iš 
Briuselio pasakojo apie Bažny
čios padėtį Kinijoje.

Pranešimą apie naujausius 
įvykius Lietuvoje padarė sielo
vados direktorius tėv. Alfo Ber
natonis. ELI

^an žinių patiriamąiš Lietu
vos, tuo dažniau klaupiamės 
maldai už savo gimtąjį kraštą 
ir tautą. Jos kančios ir reikalai 
šiandien tokie (fideh, o jai pa- 
dėrt gatime taip mažai

jos turi būti aktyvios talkinin
kės, o reikale ir iniciatorės vi
sus lietuvius paraginti ir suor
ganizuoti visiems drauge tinka
mai atšvęsti rugsėjo 8, kuri 
mums primena nepakartojamus 
dangiškus ir žemiškus mūsų tau
tos ir Lietuvos istorinius įvy
kius. ■ , .

Per bendrą ir karštą maldą 
atnauj

lagerio išsikasė, tuneį. žemes 
išnešdavo saujom ir išpildavo 
į išvietę. Po 7 su viršum mė
nesio darbas buvo baigtas. Lau
kė nakties pabėgti, Bet bara
ko valytojas, kuris tai patyrė, 
pranešė viršininkui. Viršinin
kas laikė jį savo kabinete die
ną ir naktį, kad iš keršto ne
užmuštų. Tada trys vyrai įsi
prašė pas viršininką svarbiu 
reikalu ir jo akyse tą žmogų 
nudūrė. Viršininkas negalėjo

prarasti moralės jausmą”- Ka
ro pabaigoje Hitleris įsakė mo
bilizuoti ir savo bendradarbių 
vaikus. Keturiolikos metų Bor- 
mannas atsidūrė karinėje sto
vykloje. Tik neilgai joje teko 
būti. 1944 balandžio pabaigo
je jo dalinį paleido su įsaky
mu: “Mėginkte savo piemenė
mis pasiekti namus, šeimas”-

Tas įsakymas — pasakoja 
Bormannas — buvo man baisios 
Odisėjos pradžia ... Jaunas 
Bormannas ilgu žygiu perkopė 
Alpes, atsidūrė Austrijoje. Ten 
iš vokiečių vieno dalinio vado
vybės patyrė, kad esą Hitleris 
nužudytas jo paties karių. To- 
kis pat likimas turėjo ištikri 
ir Bormanną, tėvą, kuris buvo 
su Hitleriu ... Su tokia min
tim jaunasis Bormannas toliau 
klajojo Austrijos balnuose Vie- 
na vakarą išvargęs ir išsekęs 
atsidūrė prie namų durų. Tai 
buvo vienas iš austrų ūkinin
kų. Atklydėlį maloniai priėmė, jo tik 1950, kada klierikas 
pamaitino Dievo vardu.

plovė vieną gydytoją latvį. Bu
vo tokių kalinių, kurie išėję į 
darbus, kur dirbdavo drauge 
su laisvaisiais, iš jų gaudavo 
degtinės, pasigerdavo ir grįžda
mi iŠ darbo triukšmaudavo- 
Sargybiniai tokių negalėdavo 
nuraminti- Prie vartų tokius 
atskirai suvesdavo į sargybos riai susirūpino B Maskvos bu- maudydavosi ketiniai, maudy- jęs, kad bolševikai tuos, kurie stovyklą ttvyko į Rusiją- Hk rūbus, jau be numerių, o M-
būstinę, pakviesdavo gydytoją vo gautas įsakymas žudikus davosi ir lagerio vyriausybė. Su patekę prieini j neiatsėę bau- pervafirrua per sieną, tuoj vi- tiem užtepė juoda data- Dar

švenčiama visų tos vietos lietu
vių drauge, ten būkite inicia
toriais suorganizuoti jaunimą 
bendrai procesijai, mišioms, 
šventajai valandai Jei tokių 
bendrų pamaldų nebūtų, tai su
organizuokite nors jaunimo 
šventą valandą, dalyvaukite vi-

Iš Kongo išėjo žinia, kad ten 
atvyko Martin Bormano, kuni
gas, misijonierius, sūnus Hitle
rio dešiniosios rankos, kurio Ii- paskelbė ir nedidelį pasakojimą 
kimas taip ir neišaiškintas ... 
Sūnus, kunigas, įšventintas tik 
prieš ketveris metus, yra paju
tęs ypatingą atsakomybę už sa
vo tėvą. Tėvo vykdytą terorą, 
naikinimą, svastikos kėlimą vie
toj Kristaus kryžiaus sūnus pa
siryžo atitiesti sava auka, ge
rais darbais, tarnavimų sveti
miem žmonėm, Dievo meilės 
skeliamu.

lop’Bažnyčios vyskupų 
____ _____ : skirtinga atskiruose

FOie. variose vietosTrenkasi vis <B- *““<> L*isvė **"*2°*B ur jų* draudžiamas rarchrja yra beveik pilnoje su-
veiksmingas . religinių dėjų 
platinimas. Nedraudžiama sa
kyti pamokslus, bet draudžiama 
net ir bažnyčios patalpose vai
kus mokyti religijos. Duris už
sidarius, leidžiama giedoti, bet 
primygtinai pabrėžiama, kad 
giesmės garsai neprasiveržtų į 
gyvenimą-

Ortoddcsų hierarchija Sovie
tų Rusijoje yra nepaliesta. Jų 
vyskupų, laikysena palanki so-

1952 metų rudenį, einant iš 
valgyklos, papiovė vėl vieną ka
linį. Buvo stambaus kūno su
dėjimo, baigęs aukštąjį moks
lą, mandagus Dirbo darbų vyk-

sivertimo pradžia”. Per eilę ne- dienciją. Popiežius specialiai su
veiktos dienų skaitė šv. Raštą, - sidomėjo, ir nuo to pasikalbė- 
Evangelijas- Ten “radau kito- jimo su popiežium Pijum XII 
kį pasauk, nei tas, kuriuo aš Bormannas nešiojosi idėją te
tikėjau— Mano idėjos iš pra- ti misijonierium.
džių taip lengvai nepasidavė... Dabar idėja įvykdyta.

šventės nuotaikos pasieks Lie
tuvą. Tebūna tas aidas tvirtas 
ir gaivinantis. Melskimės, vei
kime ir turėkime vilties. Tos 
šalies, kurią švenčiausioji Mari
ja pati pasirinko ypatingai gar
bei ji neapleis ir neleis peril-

norėjo, kad jis užrašytų, jog 
normą atidirbo, bet šis atsisa
kė skriausti dirbančius. Taikėsi 
nudėti darbovietėje, bet nepa
vyko. Tik pareinant jam iš val
gyklos sutemoje, išgirdome di
džiausią riksmą. Išbėgom pažiū
rėti, kas dedasi Kiti jau pa
sakojo, kad nudūrė Semidino- 
vą. Taip ir užbaigė žmogus sa
vo gyvenimą, neišėjęs į laisvę. 
Iš ryto dar matėm kraujo dė-

Dirbdamas virtuvėje, pažinau 
vieną gruziną, dar jauną vy- 

1952 - 53 metų žiemą dėl rūką, kuris pabaltiečius laikė 
ligos mane patiko lagerio ribo- užsieniečiais. Vis klausinėdavo, 
se. Kurį laiką dirbau virtuvė- koks buvo gyvenimas Lietuvo
je, vėliau perkėlė į pirtį Vir- je prieš karą. Jam viską Bū
tovėje dirbdamas, galėjau pa- pasakojus, jis tik atsidusdavo, 
gelbėti maistu savo tautiečiam. Sakėsi, 18 ar 19 mėtų buvo pa- 
Vyresnysis virėjas buvo estas, imtas rusų kariuomenėn. Iki to 
su kuriuo gerai sutikdavome, laiko nieko gero nebuvo ma
tai leisdavo man paduoti alka- tęs: tėvų namuose visą laiką 
iriem sriubos ir košės. Ypatin- trūko maisto ir rūbų. Turėjo 
gaį daug pagerėjau vienam tie- dar du brolius ir dvi seseris- 
tuviui iš Kauno, buvusiam spau- Anksčiau tėvai turėjo daug že- 
dos darbuotojui Tai buvo stam- mes, didelį vynuogyną, laikė

patikrinti. Gydytojas nustatyda
vo, ar girti. Užtat latvį gydy
toją ir perskrodė poliu.

žudynių buvo ir kituose la
geriuose. Vienas kalinys, atvy-

bausti mirties bausme. Grįžus žemesniaisiais lagerio tarnauto- džią nuo 10 iki 25 metų lage- sus išsodino iš trairianio, visa bininkai, eidami į darbą, galė-
iš darbo arba sekmadienį jei- jais išsikalbėdayom atviriau, jio- Bet patikėjęs propaganda, atėmė, suvarė į prekinius va- jo garsiai kalbėtis. Susitikę su
gu nedirbdavom, išvarydavo į Vienas man papasakojo, kad jo Prancūzijoje važinėję rusų a- gonus ir nutrėmė į Kazachsta- laisvaisiais, nors iš toliau,
kiemą ir paskaitydavo įsakymą: tėvas laikomas’ tai kuriame la- gentai, kurie įtikinėję, kad Ižus- ną. Daužydavo sau galvą kumš- sikeisdavo
tokį ir tokį už žmogžudystę gėryje, nubaustas 10 metų, bet. vai grįžtantiems jokios bausmės tinti ir sakydavo: “Vot durnąją Pradėjo kalbėti, kad mokės ir 
nubausti mirtimi. Po to mažiau jie to nežkio. “Jeigu sužinotų, nėra, kad šmeižtus išgalvoję golova” (Tai kvaila galva). Ir pinigus už darbą. Kaliniai pra- 
įvykdavo nužudymų.

Dar 1952 metų rudenį iš mū
sų lagerio buvo atrinkta apie 
600 žmonių ir išvežta į Naują
ją žemę bei kitus tolimus šiau
rės lagerius.

___
bimas tir kur prteMiula Idouuf. ąu vyst Petim Maždto

Rft* se ir tiiipitMliąrisū^s: vikarais 
Jtagfcų ortodoksų yyyisBpo ti- Vilmuk Katone ir Panevėžyje. 
'patošiniJMi mėtų amfians arki- " - — *- ■
vys&upas Nticodimas, kuris nie- 

mtoa buvęs ktrioes nors 
dvasinės seminarijos a^dėtinis,

paleisti ir dabar ramiausiai dir
bą, niekas jų nevaržo.

“Kadangi aš buvau jau pasi
daręs Prancūzijos piliečiu, tai kelios rankos -griebdavo už 
daug kas sakė, kad manęs bol- lėkščių ir čia pat suvalgydavo 
šėrikai nelies, nes jie labai pai- sriubą, košę, žuvies gaivas ir 
so, kad nepykintų prancūzų uodegas, žuvis būdavo džiorin- 
dartrininkų — komunistų. Ir aš ta. Galvas ir žuvų odą palik- 
susigundžiau aplankyti savo tė- davo ant stalų. Pageltę, išblyš- 
vynę. Pripirkau įvairių dovanų kę veidai slan&odavo kaip še

šėliai ir godžiai rankiodavo. Tai 
ną, prisistatė taryirinė MKGB, buvo žmonės, dalbai jau ne- 
partikalavo dokumentų, juos tinkanti, išrašyti į invalidus, 
paėmė, atsiprašė ir išėjo. Po bevok pasmerkti badu mirti. Buvo dar padeetota, kbd ka-
keletos minučių vėl užėjo vie- Nuo stalų žuvų gaivas surinkę, liniai galės pasimatyti su m- 
nas ir liepė eiti paskui Išlipus dėdavo į savo rirduliukg, už- vo artimaisiais, jei to norės.

k,™. 15 priėjo ginkluotas pfldavo vandeniu, įmaišydavo Norėti ris norėjo, bet daug
sargjbidis ir nusivarė. Į mano šiokių tokių žolių ir virdavo kam buvo neįmanoma, nes ar- 

naune ų pažinau uk b mary- Kai vBsą atėmė, jis to viso ne- Drt)test, sriuba. Daug buvo tokiu, kurie tintieji gyveno už keliu toks
ino. čia susidrateESVom. Bstes nrivintoiMir tėvai ir kaimynai rta- 5 \

t* paėstame eidavo į šiukšlyną ir ten rink- tančių kilometrų ir nevisi ga-
tokius nžsienieaus, tėvynės B- j davo Žuvų galvas, supuvusias Įėjo tą tolimą kelionę atlikti, 

to ntirtta^y? davikus. Prasidėjo* tardymas, bulves ir kitokias atmatos. Kas galėjo atvykti iš arfiaa ar

Nėra abejonės, kad Lietuvos 
žmonės ir šiemet stengsis vie
šai ir religingai atšvęsti Lietu
vai istorinę rugsėjo 8. Taip pat 
nira,^^±’.Sd LSU"VLir M ”>®ose. 
ant kehų, vedančių Įsiuvą, bus *
sumobilizuota daug policijos ir 
šnipų terorizuoti lietuvius- Ga- Rugsėjo 8 turėtų būti viena gai niekinti, jeigu mes steng
ėme nesunkiai įsivaizduoti, ko- iš progų visoms katalikiškoms simės savo širdimis būti su ja. 
kiais jausmais tą dieną gyvens ; organizacijoms pasirodyti, kaip Jai giesmės ir maldos teškant 
Lietuvos žmonės — ir susirin- įvertiname ir praktikoje pritai- ba iš lietuvių lūpų visoje že- 
kusieji Šiluvoje ir negadintieji kome pasauliečių apaštalavimo mėje.
ten nuvykti. Lietuvoje tai bus mintį. Katalikiškos organizaci- Vyskupas V. Bragys

stengiamsri^dutinailikviduo- 
£ įjungiant jų gyventojus | 
“sodahstinę statybą”.

Jausimos. Pagrindinis komu- 
iritoų tūnestis, kad jaunoji kar
ta nesužinotų apie tikėjimą. 
Vaiįų katechizavimas daug kur 
visai uždraustas ir laikomas 
sunkiu nusikaltimu (Lietuvoje). 
Lenkija ir čia yra išimtyje. Vi-

Vieną dieną atvyko katalikų 
kunigas, ir mes ilgai kalbėjo
mės. Jis buvo vienas iš tų, ku
rie man atvėrė akis a{»e visus 
nacių žiaurumus, apie naikini
mo stovyklas, žydų žudymą, 
apie Hitlerio pakvaišimą domi
nuoti pasaulį ir Kristaus kryžių 
pakeisti svastika... Prądėjau la
bai aiškiai save permatyti. La
bai pamažu po dvejų metų mąs
tymo, aš artėjau prie atsiver
timo.- 1947 gegužės 4 aš pri
ėmiau krikštą ir šventąją ko
muniją. Mano pasirinkimas bu
vo aiškus. Aš būsiu Kristaus 
kunigas. Aš pradėjau ilgas teo
logines studijas ir pagaliau 
Innsbrucko bažnyčioj gavau ku
nigo šventimus”-

Idėja tapti misijonierium ate-

Tas fašistai. Tiesa, kai kurie pra- kodėl mes nepasilikome Vaka- dėjo sakyti, kad įves “ūkišką 
ruošė?

Valgykloje visada stovėdavo 
eilės alkanų ir laukdavo, kol 
kas pakildavo nuo stalo. Tuoj

atsiskaitymą” (Chozraščiot). Pa
vyzdžiui kalimų brigada at
liks darbą už 10 ar 12 tūks
tančių rublių. Bus atskaityta 
už maistą, kurą, butą, šviesą, 
o likę pinigai išdalinti. Be to, 
brigadai išpildžius normą nuo 
100 iki 120 proc. bus užskai
tyta viena darbo diena už 2 
dienas- Išpildžius normą nuo 
120 iki 150 proc., bus užskaity
tos 3 dienos. Tokiu būdu trum
pėjo bausmės laikas. Visi su 
džiaugsmu sutiko tą naujieną

'"Ar*

mo, čia susidraugavom. Ėstos prisimena; tėvai ir kaimynai pa-
virėjas paskui ir be manęs juo šakoję. Po ūkio išdraskymo tė-
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Gasparo Veličkos netekus

KELI ŽODŽIAI DĖL “PONO”

Nespėjus susigyventi su min
timi, jog mūsų tarpe nebėra ak
toriaus Juozo Akstino, gyvenu
sio Montrealyje, nauji reųuiem 
varpai suskambo prie Padriko. 
Los Angeles mieste rugpiūčio 
7 mirė aktorius, režisierius, 
dramaturgas Gasparas Velička.

Gasparas Velička buvo gimęs 
1907 saosio 18 Veliuonoje, ant 
Nemono kranto, čia bėgo jo 
vaikystė ir jaunystė, čia jis ir 
smuiku sode grodavo, čia gim
nazistu būdamas vasarodavo, 
čia jaunas vyras, apsiginklavęs 
teatrinėmis žiniomis, ruošdavo 
su jaunimu vaidinimus. Daug 
tų vaidinimų buvo jo paties ra
šyti.

1933 baigęs A. Olekos - Ži
linsko teatro studiją, dirbo jau
najame teatre, dalyvaudamas 
“Dėdės Tomo lūšnelės” ir “Mil
žino paunksmės” pastatymuose.

1934 - 35 G. Velička dirbo 
Pietų Amerikos lietuvių tarpe- 
Grįžęs Įsijungė į Klaipėdos vals
tybini teatrą ir, kiek sąlygos , 
leido, organizavo ir režisavo 
spektaklius provincijoje-

1940 persikėlė Vilniun ir ku
rį laiką dirbo Vilniaus valsty
biniame teatre. Prie Vilniaus 
valstybinės filharmonijos, orga
nizuojant liaudies ansamblį, G. 
Velička buvo pakviestas būti jo 
režisierium. Nuo čia prasidėjo 
Gasparo Veličkos aiškus kelias 
per naują sceninį žanrą. G. Ve
ličkos ir muz. J. švedo dėka 
ansamblis susilaukė visuomenės 
gražaus įvertinimo ir pripažini
mo.

Vokiečių okupacijos metu an
samblis buvo pavadintas Vil
niaus ansambliu, bet greit oku
pacinės valdžios buvo uždary
tas.

Atsidūręs tremty, Gasparas 
Velička nenuleido rankų ir to
liau varė pradėtą darbą. 1945 
atkūrė ansamblį Vokietijoje su 
Stp- Sodeika ir A. Ličkūnaite 
pavadindamas lietuvių tautiniu 
ansambliu, kuris tremty sušilau 
kė nepaprasto pasisekimo ne 
tik lietuvių, bet ir amerikie
čių, vokiečių ir kitų tautybių 
tarpe. Tas ansamblis sumanių 
vadovų dėka, kurių tarpe buvo 
ir Gasparas Velička, atliko dide 
lį lietuviškos kultūros skleidi
mo darbą. Vėliau G- Velička 
darbavosi Dainavos ansambly

Dail. J. Bagdono
Toronte Prisikėlimo parapi

jos muzikos salėje nuo liepos 
iki rugpiūčio 3 buvo dail. J- 
J. Bagdono paroda. Buvo išsta-
tyta 30 abstrakčios tapybos pa
veikslų. Parodą globojo Kana
dos Lietuvių Bendruomenės To
ronto apylinkės valdyba.

Parodą atidarant kalbėjo LB 
apylinkės pirm. J. R. Simana-

ATSIŲSTA PAMINĖTI

Juozas Švaistas — ŽIOBRIAI 
PLAUKIA, romanas, išleido Lie
tuviškosios Knygos Klubas Chi
cagoje 1962 m. Aplanką piešė 
P. Jurkus. 233 psl., kaina 2.50 
dol. _

Šv. Tėvas Jonas XXIII—MO
TINA IR MOKYTOJA, encikli
ka. Vertė kun- Pijus Dambraus
kas, išleido Lietuviškos Kny
gos Klubas Chicagoje 1962. 112 
psl., kaina nepažymėta.

LITHUANIA, informacinis 
leidinys, išleistas LB Chicagos 
apygardęs tarptautinės preky
bos parodos proga, 20 psl

KIBIRKŠTĖLĖS—19-os mer
gaičių stovyklos leidinys nr. 2 
Nekaltai Pr. Marijos seserų vie
nuolyne Putnam, Conn., 16 
psl. Leidinys iliustruotas sto
vyklos vaizdais.

žė (paskutinis). Yra sukūręs žo
džius dainų šventės maršui, dai
nai “Kur namas mūs” ir gies
mei “Juk mes žmonės”. Teatro 
klausimais yra rašęs periodiko
je.

GASPARAS VELIČKA. Nuotr. L. Kančausko

V. ŽUKAUSKAS

Vokietijoje ir Amerikoje.
Amerikoje Gasparas Velička 

vaidino, rašė, režisavo Brook- 
lyne, Chicagoje, Omahoje ir

Los Angeles. Jei trūko veikalo, 
rašė, jei nebuvo kam vaidinti, 
pats vaidino. Dėl savo malo
naus būdo ir mokėjimo žmones 
patraukti, visų buvo mėgiamas 
ir laukiamas.

Lietuviška visuomenė Gaspa-
rą Veličką labiausiai pažino iš 
ansamblių. Jei kur tik buvo mi
nimas ansamblis, tai dažniausiai 
buvo siejama su Gasparu Ve
lička ar kaip režisierium, ar 
kaip dramaturgu. Gasparas yra 
vienas iš pradininkų ansambli- 
nių veikalų, kuriuose yra gausu 
liaudies dainų, šokių ir tauto
sakos, supintos į vienalytį sce
nos veikalą.

Gasparo Veličkos parašyti 
veikalai: Šienapiūtė, Atsisveiki
nimas, Nemunas žydi. Žmonės 
prie vieškelio, Joninės. Lėk, 
mano sakalėli, Žiedai iš anapus, 
Žiedas, kurio ieško pasaulis, žy
dintis lankų vėjas. Minija vėl 
išsiliejo, Lunatikai, Dėdė nuo 
Pacifiko, Pelų sėja, Kūčių va
karas, Pabudęs vaidila ir Magu-

paroda Toronte
vičius, konsulas dr. J. Žmuidzi- 
nas ir dail. J. Pautienius. Dail- 
J. Bagdonas padėkojo parodos 
rengėjam ir globėjam ir gausiai
Toronto visuomenei, kuri atsi
lankė į parodą.

Dail. Juozas Bagdonas gimė 
1911 Žemaitijoje. Mokėsi me
no mokykloje Kaune ir prof. 
J. Vienožinskio dailės studijo
je. Savo pirmąją parodą suren
gė 1932. Nuo to laiko dalyva
vo beveik visose bendrose pa
rodose.

Iš Vokietijos buvo-išvykęs į 
Pietų Ameriką, į Kolumbiją. Bo 
gotoje valstybinėse mokyklose 
dėstė meną, buvo įsirengęs ke
ramikos studiją ir ten paliko 
daug modernios keramikos dar
bų. Amerikon atvyko 1958 ir 
apsigyveno Washingtone, kur 
turėjo taip pat keramikos stu
diją. Washingtone 1960 suorga
nizavo A-B.A. Iternational Gal- 
lery, kurioje nuolat būna ame
rikiečių ir kitų kraštų moder
niųjų dailininkų parodos. Pra
eitais metais toje galerijoje 
pats buvo surengęs parodą.

Paskutinį dešimtmetį dail- J. 
Bagdonas kuria abstrakčius pa
veiksiąs ir savo parodas yra 
surengęs įvairiose lietuviškose 
kolonijose. P r. A.

Darbininko Nr. 8, 1962 sau
sio 30, straipsny “Išlaikykime 
lietuviškas pavardes”, buvo pa
sisakyta už išleidimą prieš pa
vardes “pono”, “ponios” ir 
“panelės”.

“Be to, atkreiptas dėmesys, 
kad tie priedėliai yra slaviškos 
(gudų, lenkų) kilmės; reikėtų 
juos keisti lietuviškais atitik
menimis; bet jų taip ir nerasta 
tinkamų”.

Kadangi iki šiol niekas į tai 
neatsiliepe, tai jaučiu pareigą 
pareikšti savo nuomonę.

Savo “pono” neturime ne tik 
mes, bet ir kitos kultūringos 
tautos. Daug kur yra įsisavinti 
dieviškos kilmės pavadinimai. 
Vokiečių “Herr” kilęs iš gr. 
“kyrios”, prancūzų “monsieur” 
— iš lotynų. Anglų paprastes
nis “misteris” kilęs iš meis- 
ter”, kuris taipgi kilmingumą 
reiškia. Gal būt, pasėkoje kito
se tautose vartojamų dieviškų 
vardų ir pas mus buvo bando
ma įvesti viešpaties vardą vie
ton “pono”, kuris neprigijo. 
Ponas, rodos, irgi dieviškos kil
mės, kilęs iš miško ir piemenų 
dievo “Pan”, kurį lenkai išlai-1 
kė nesulenkinę. Jie ištaria 
“pari”. “Paniscus” (paniškus) 
reiškia mažesnį dievą. Neatro
do, kad “ponas” yra lenkų ar 

’ gudų kilmės. Net ir lenkų filo
logai nenusako, kad jis yra len
kų kilmės. Todėl nevertėtų juo 
kratytis, kai taip įsigyvenęs, į- 
prastas, pasidaręs savu.

“Panelė” prie Marijos vardo 
tai jau mums tikrai nepriimtina- 
Jei neturėtume savo, galima bū
tų pakęsti. Tačiau mes turime 
tinkamesnį — Marija Mergelė.

J.V. (Vokietija)
X ★

Šiuo klausimu norime at
kreipti dėmesį į mūsų žymaus 
kalbininko prof. dr. Antano 

Nuliūdime paliko motina ir 
sesuo Aniceta Lietuvoje, o New 
Yorke — sesuo Uršulė.

G. Veličkos asmenyje neteko
me lietuvio patrioto, žadinan
čio savo veikalais meilę ir il
gesį tėvynei Lietuvai.

LAIPTAI, dail.- J. Paukštienės paveikslas.

PAiNIGIRIKA KUN. ANTANUI MILUKUI
Lietuviškų knygų rinkoje pa

sirodė naujas stambus veika
las: “Kun- Antanas Milukas, 
jo gyvenimas ir darbai”. Vei
kalo autorius — Vladas Min- 
gėla. Knygos metrikoje pažy
mėta, kad “Lietuvių visuome
nės aukomis išleido kun. An
tano Miluko monografijai leis
ti komitetas”- Komitetą orga
nizavo Matas Milukas, kun. An
tano Miluko brolis, ir veikalo 
autorius. Spaudos darbą atliko 
Lietuvių Enciklopedijos spaus
tuvė Bostone, Mass. Išleista 
1962 metais Detroit, Mich.

Išoriniai veikalas teigiamai 
imponuoja. Forma — lietuviš
kos enciklopedijos dydžio, kie
tais apdarais, atspausdintas ge
ram popieriuje, turi 384 pus
lapius. Knygoje yra nemažas 
skaičius kun. Antano Miluko 
ir Milukų šeimos fotografijų 
ir fotostatinių mažos vertės 
laiškų bei laikraščių iškarpų. 
Kaina nepažymėta.

Veikalą sugadina neribotai 
perdėtas kun- Antano Miluko

aukštinimas, niekinant kitus, 
nemažiau garbingus mūsų išei
vijos vadus, kurių daugelio 
nuopelnai mūsų tautai, galbūt, 
net didesni ir garbingesni už 
kun. Antano Miluko. Tokiais 
buvo: “Kun. A. Kaupas, J. Ka- 
sakaitis, J. Kaulakis, J. Inčiu- 
ra, S. Pautienius, V- Dargis, 
P. Abromaitis, J. Dumčius, B. 
žindžius, J- Kuras, J. Kolesins- 
kis, M. Pankauskas, A. šau- 
linskas, J. Dielininkaitis, prel. 
K. Urbanavičius, A Kaminskas, 
A. Staniukynas. V. Stankevi
čius, V. Vamagiris, M. Krau- 
čiūnas, E. Stefanoviče, V. Viz
girda, J. Klanauskas” šiuos ku
nigus autorius išvardina ir ne
teisingai kaltina, kad jie kun. 
A. Miluką persekioję.

Knygoje pripasakota tiek ne
būtų dalykų ir pasakų, keliant 
kun. Antaną Miluką į antžmo
gius, kad žinančiam faktus kok
tu ir skaityti. Toks perdėtas 
kun. Antano Mituko liaupsini
mas net ir nebūtuose daly
kuose ir sykiu niekinąs įtari

Salio straipsnį Lietuvių Enci
klopedijoje (XXIII, 266 - 270). 
Ten istoriškai ir filologiškai 

, paaiškinama, kaip “ponas, po
nia, panelė” ir kiti jo dariniai 
yra atsiradę lietuvių kalboje, 
kokios kilmės ir kokie atitink- 
menys vartojami kitose kalbo
se. .Prof- dr. A. Salio aiškini
mai veda mus į šias išvadas:

1. Mandagumo priedėliai 
kaip “ponas” ir į jį panašūs, 
nėra dieviškos kilmės Jie yra 
“išriedėję iš pirminės aukštes
nės kilmės, padėties, valdžios 
ir galios sąvokų”. Pav., pran
cūzų “Monsieur” iš mon-seig- 
neur: seigneur” — didžiūnas; 
anglų “Mister” iš lotynų “ma- 
gister” — vyresnysis, viršinin
kas; italų “Signore” iš lotynų 
“senior” — vyresnis', senesnis; 
vokiečių “Herr” (šen. vok. 
hero būdv. her) seniau reiškė 
“'kilnus, aukštas”. Nėra tikra, 
kad jis būtų kilęs iš graikų 
“kyrios”. Tas graikiškas žodis 
ir seniau ir dabar reiškia vieš
patį, valdovą. Lietuviškasis 
“viešpats” atliepia senam san
skritų “vispati” — namų šei
mininkė; paskui ėmė reikšti ir 
šeimininką, valdytoją, valdovą. 
Tuos savo padėties kilmingu
mo ir valdžios pažymius žmo
nės perkėlė dievam, kaip aukš
tesnės galios valdovam. Taigi, 
J- V. klaidingai mano, kad man
dagumo priedėliai yra “dieviš
kos kilmės”. Labai gerai tai pa
rodo lietuviškasis “viešpats”, 
seniau vartotas šeimininkui, po
nui, valdovui žymėti, o paskui 
tiek susiaurėjo (subažnytėjo), 
kad tepažymi Dievą, o kasdie
niniam reikalui įsigalino sko
lintasis “ponas”-

2. “Ponas paprastai laikomas 
lenkišku skoliniu” — rašo prof. 
dr. A. Salys. “Bet faktiškai bū
sime jį gavę per gudus ne vė
liau kaip XIV a. pirmoje pusė-

nėjimas kitų kunigų, esą 
jie iš pavydo kun. Antanui Mi
lukui prieštaravę, toli gražu, 
neatitinka tikrovei. Klastojimas 
istorinių faktų nedaro garbės 
nei autoriui, nei kun- A. Mi
lukui, nei šios monografijos 
leidėjams. Veikalas yra žemiau 
kritikos- Autorius labai negra
žiai apvylė geraširdžius mono
grafijos rėmėjus, o kun. A. Mi
luką įstatė pajuokai.

Kun. Antanas Milukas kny
gų ir brošiūrėlių leidime teigia
mų nuopelnų turi, čion jo dar
bai daug rimčiau ir iškalbin
giau apie kun. Antaną Miluką 
pasako, negu Vlado Mingėlos 
panegirikos-

J. K. Tautomyla

(Šių kelių pastabų autorius 
yra senos lietuvių kartos žy
mus veikėjas, gerai žinąs pra
eities faktus ir gerai kitiem 
žinomas, bet pasirašęs slapyvar
džiu. kad nebūtų puolamas, 
kaip knygoje išvardinti kiti ku
nigai- Red.)

PRIE LIETUVOS pavilijono. Chicagos prekybos parodoje. Iš k. i d.: Stra- 
sevičius, Kremerytė, gen. konsulas dr. P. Daužvardis, D. šulaitytė ir pa
viljono direktorius inž. B. Nainys. Nuotr. V. Noreikos.

je, kada su lenkais dar netu
rėta glaudesnių tiesioginių ry
šių”. Toliau nurodo, kad vaka
rų slavų “panų” (mot. gim. 
“paniji”) greičiausiai yra su
trumpintas iš “gupanu” (šen. 
si. županu), kuris reiškė slavo 
didiko pavadinimą- Nors prof. 
dr- A. Salys pastebi, kad eti- 
Tnologija nėra visai aiški, bet 
neabejoja ir duoda įrodymų, 
kad tai slaviškos kilmės žodis. 
Taigi, J. V. be pagrindo teigia, 
kad lenkai pasisavino graikiš
kąjį “Pan”, jo nesulenkinę. 
“Pan” vardu Arkadijoje, Grai
kijoje, buvo vadinamas pieme
nų ir bandų dievas, vaizduo

LIETUVIS ANGLIAKASYS MUZIKAS
J. Šaučiūnas

Porą kartų laikraščiuose bu
vo trumpai prisimintas nuosta
bių gabumų muzikas lietuvis 
Stasys šukvietis — Stanley E. 
Shukwit. Noriu dabar kiek pla
čiau parašyti.

Abu tėvai buvo imigrantai: 
tėvas Adomas, motina Magdė. 
Turėjo gausią šeimą — 13 vai
kų (8 mergaitės ir 5 berniu
kai). Stasys gimė 1895 lapkri
čio 13 Nanticoke, Pa. Vėliau 
tėvai persikėlė į Duryea, Pa. 
Čia Stasys užaugo ir vedė.

KULTŪRINĖ KRONIKA
— "Lietuvių Dienų" leidyk- Publishers, 4364 Sunset Boule-

la netrukus išleidžia angliškai 
apie Lietuvą informacinį leidi
nį “Lithuania Land of Heroes”. 
Redagavo Leonardas Valiukas. 
Pirmoji dalis, turinti 88 pusla
pius. apima pagrindines žinias 
apie Lietuvos kraštą ir žmones, 
duodama Lietuvos istorijos san
trauka, žinios apie lietuvius lais
vajame pasaulyje, paliečiama 
kotnunistų ir nacių konspira
cija ir komunistų pirmoji oku
pacija, 1941 metų sukilimas, nu 
šviečiama nacių okupacija ir 
lietuvių tautos pasipriešinimas 
rudiesiems okupantams- Dau
giausia vietos skiriama antra
jai komunistų okupacijai ir par
tizanų veiklai, sovietiniam ge
nocidui, lietuvių pasipriešini
mui komunistų vergijai. Pirmos 
dalies gale duodami keli svar
būs dokumentai ir plati biblio
grafija.

Antroji knygos dalis, ilius
tracinė. turi 96 puslapius, šio
je dalyje pavaizduotas nepri
klausomos Lietuvos gyvenimas.

Knyga nemažo formato, pui
kiu ir patraukliu aplanku, kai
na 4 75 dol. Knygą galima užsi
sakyti, rašant: lathuanian Days 

tas ožio kojomis ir galva. 
Kadangi “pan” graikiškai reiš
kia ir “visas”, tai vėliau 
kai kurie filosofai ir literatai 
iš “pan” pasidarė savąjį “vi
satos dievą”. Graikai tokio “die
vo” net savo legendose netu
rėjo.

Šios kelios pastabos rodo, 
kad reikia būti labai atsargiam 
su tokiais “filologiniais” išve
džiojimais”, kurie remiasi tik 
žodžų sąskambiu. Antai “Auš
ros” laikais humoristiškai įro
dinėta, kad kitados lietuviai gy
venę Vokietijoje prie Reino, 
nes Koelno miesto vardas reiš
kiąs “kelnes” ... SS.

Augdamas gausioje šeimoje, 
Stasys dar 7 metų, pradėjo dirb
ti anglies kasyklose, rinkdamas 
akmenis iš anglių. Vakarais lan
kė pradžios mokyklą- Baigė tik 
4 skyrius- Mokykla jo pavardę 
sutraukė į Shukwit.

Trylikos metų pradėjo moky
tis muzikos pas orkestro (beno) 
vedėją W. Wywiorskį. Mokėsi 
groti “piccola”. Vėliau įstojo į 
lenkišką Baltojo erelio orkest
rą (White Eagles Band) Duryea,

f nukelta į 5 psl.)

vard. Los Angeles 29, Califor- 
nia.

— Dail. Viktoro Petravičiaus 
iliustruotą pasaką “Gulbė ka
raliaus pati” švietimo Taryba 
pristatė išleisti Kultūros Fon
dui. Šios pasakos išleidimas 
reikšmingas ne tik kaipo pasi
skaitymas vaikams, bet kartu 
pristatymas ir mūsų iškilaus 
dailininko kūrybos. Knyga bus 
išleista dar šį rudenį.

— Dail. J. Paukštienės dar
bų parodą rengia LB Los An
geles apylinkė. Ši paroda įvyks 
Kalifornijos lietuvių dienos pro
ga, kuri ruošiama rugsėjo 9, 
sekmadienį, Los Angeles Break- 
fast klubo patalpose.

— JAV ir Kanados lietuvių 
tautinių šokių šventė įvyks 
Chicagoje 196 liepos 7. šven
tei rengti vyr. vadovu LB Chi
cagos apygardos valdyba pa
skyrė vicepirmininką Bronių 
Nainį. Visos tautinių šokių gru
pės. kultūrinės ir visuomeninės 
organizacijos ir spauda kviečia
ma į talką. Kreiptis: Br. Nai
nys, 6804 So. Maplewood Avė.. 
Chicago 29, UI.



Užgeso šv. Kryžiaus bažnyčios žibintas
Man sėdus rašyti Darbinin

kui apie įvairius viduvasario 
nutikimus Chicagoje ir aplink 
Chicagą, atskubėjo liūdna ži
nia: tik ką mirė klebonas kun. 
Anicetas Linkus, šv. Kryžiaus 
lietuvių parapijos klebonas. Mi
rė rugpjūčio 13, sulaukęs dei
mantinės savo sukakties — 75 
metų. Velionis buvo kilęs iš 
šiaurinės Lietuvos, Subačiaus, 
to lietuviškojo kampelio, kuris 
glaudžia ir mano tėviškę. Ame
rikon atvyko 1905; čia įšvęstas 
kunigu 1922. Šv- Kryžiaus pa
rapijos klebonu išbuvo 20 me
tų. Nepaprastu klebonu, kaip 
nepapiasta yra Chicagoje ir šv. 
Kryžiaus lietuvių bažnyčia tik 
3ėl to, kad čia velionis klebo
navo.

Didžiulė šv. Kryžiaus baž
nyčia, nors dabar pasilikusi la
bai nulietuvėjusioje aplinko
je, yra laikoma Chicagos lietu
vių “bazilika”. į tą neoficialią 
garbę ją iškėlė velionis kun. 
A. Linkus. Ji meniškai dail. A. 
Valeškos išdekoruota. šv. Ka
zimiero garbei spindi naujas, di
dingas altorius. Nuolatos per 
mišias gieda Dainavos ansamb
lis. Didžiųjų švenčių metu vi
suomet skamba geriausių Chi
cagos lietuvių solistų giesmės- 
Dainų švenčių, tautinių šokių 
festivalių ir kitų didžiųjų su
važiavimų metu čia masiškai 
susirenkama melstis.

Buvo laikai, kada pas kleb. 
kun. A- Linkų gyvendavo net

RAPORTAŽAS 1$ CHICAGOS

Lietuvis muzikas
(atkelta iš 4 psl.)

Pa., kuriam vadovavo tas pats 
W. Wywiorski. 1917 narių slap
tame susirinkime buvo išrink
tas orkestro direktorium. Tai 
nepatiko orkestro vadovui W. 
Wywiorskiui ir jis ėmė atkal
binėti narius, kad išstotų. Tada 
Stasys suorganizavo naują beną 
— Duryea Citizens Band.

Pirmojo karo metu buvo pa
šauktas į kariuomenę. Vadova
vo bataliono orkestrui Camp 
Lee, Va.

Kariuomenėj išmoko kirpėjo 
amato ir vėliau tuo amatu ver
tėsi- Grįžęs iš kariuomenės 1918 
vėl vadovavo Citizens Band- 
1928 persikėlė gyventi į Lu- 
zerne, Pa.

'1919 balandžio 3 vedė lietu
vaitę Veroniką Ivašauskaitę, gi
musią Luzerne, Pa. Ji gali skai
tyti ir rašyti lietuviškai. Stasys 
kalba lietuviškai, bet neperge
riausiai. Jie išaugino tris sūnus 
ir vieną dukterį. Vaikai jau visi 
vedę ir muzika nesidomi.

Gyvendamas Luzerne, Pa., su
organizavo: 1930 Kingston Le- 
gion Band, 1932 Luzerne ug
niagesių orkestrą, 1933 — Lu- 
zernos aukštesnių mokyklų or
kestrą; nuo 1930 iki 1939 mo
kė vokiečių bažnytinį chorą gie
dojimo.

Norėdamas pagilinti žinias, 
lankė Scrantono universiteto su
organizuotus kursus orkestrų 
vadovam. Kursus baigė 1945 
gaudamas pažymėjimą kaip or
kestrų mokytojas. 1945 pakvies 
tas Wilkes - Barre, Pa., Alexan- 
der Band pavaduotoju prie 
prof. Wm- Disųue- Jam susir
gus, 1958 perėmė vadovauti. 
Šis orkestras yra vienas iš po
puliariausių Wyoming slėnyje, 
šiemet mini 75 metų sukaktį.

Stasys šukvietis pats išmoko 
groti įvairiais orkestro instru
mentais: piccola, fleita, smuiku, 
būgnais, varpeliais, trombonais, 
saksofonais. Kiek menkiau gro
ja bartiono ragu, trimitu, ksi
lofonu, vargonais, mandolina, 
čelo. Piccola groti mokėsi pas 
W. Wywiorskį, smuiku pas muz. 
Peter Samony. Visus kitus ins- 
trumentuš jis pats vienas įvei
kė.

1948 persikėlė gyventi į 
Kingston. Pa.. 387 Main St. Jau 
antri metai kaip išėjo į pensi-
ją-

iki 10 kunigų — naujųjų atei
vių. Ir iki šios dienos jų ten 
yra, berods, 5. Nors parapija 
nėra turtinga, bet visi turėjo 
ir turi pastogę, maistą, išlaiky
mą. Tik klebono apaštališka ir 
kartu lietuviška širdis užtikri
no prieglaudą visiems, kuriems 
ji buvo reikalinga.

Amerikoje pasauliečiams ne- 
madoje varstyti klebonijų du
ris. O kiek sykių įvairiems po
sėdžiams lietuviškais reikalais 
tekdavo rinktis į šv. Kryžiaus 
kleboniją pas kun. A. Linkų. 
Visi ir visada iki sočiai būda- 
vom pavaišinti ir pamylėti. Mes 
ten jausdavom tikras Lietuvos 
klebonijų tradicijas ir jų lietu
višką šilumą.

Kleb- kun. A. Linkus prieš 
eilę metų lietuviams seneliamą 
šalia Chicagos įsteigė prieglau
dą- Dabar ji yra išaugusi. į di
džiulę įstaigą, tarnaujančią lie
tuviams ir esančią tik lietuvių 
rankose.

Su kun. A. Linkaus mirtim 
išeivijos lietuviai nustojo ga
lingo ir plačiai kerojusio lietu
vybės

Apie Lietuvos paviljoną
Tarptautinė prekybos ir pra

monės paroda Chicagoje, kurio
je jau kelintą kartą iš eilės 
atstovaujama ir Lietuva, jau pa
sibaigė. Šiais metais Lietuvos 
paviljoną savo lėšomis suorga
nizavo ir įrengė LB Chicagos 
apygarda. Didžiausią darbų naš
tą nešė LB atstovai — inž. B. 
Nainys, inž. D. Bielskus, dail. - 
A. Marčiulionis ir kiti. Visus 
darbus koordinavo Lietuvos ge
neralinis konsulas Chicagoje dr. 
P- Daužvardis-

Atidarius parodą, per di
džiausią Chicagos radijo stotį 
(Chicago Tribūne) buvo praves
tas inverview su D. šulaityte 
ir gen. konsulu dr. P. Dauž- 
vardžiu.

ąžuolo.

Dr. P. Daužvardžio rimtai ap
galvoti, autentiški ir svarūs žo
džiai dar kartą priminė ameri
kiečiam klausytojam, kad Lietu
vos įjungimo į Sovietų Rusiją 
JAV nepripažįsta, kad Ameri- 
je tebeveikia Lietuvos atstovy
bė ir konsulatai ir kad kiek
vienais metais šioje parodoje 
Lietuvos konsulas Chicagoje

kviečiamas parodoje įrengti ir 
Lietuvos paviljoną. Žinoma, pa
viljonas negali būti komercinio 
pobūdžio, bet išstatyti ekspo
natai vaizduoja buvusios lais
vos, dabar pavergtos lietuvių 
tautos savitą kultūrą, liaudies 

•meną ir kitas kūrybines apraiš- 
. kas.

D. šulaityte patriotiškai pa
brėžusi savo lietuvišką kilmę 
ir priminusi jos lankytas lietu
viškas mokyklas, pranešėjo bu
vo užklausta, koks yra jos 
“hobby”. D. šulaitytė atsakė — 
virimas. Užsiminė apie “kuge
lį”. Pranešėjas paklausė, ar ji 
mėgstanti “dumplings”- ‘0 taip’, 
atsakė- Tada pranešėjas paklau
sė, kaip lietuviškai vadinami 
“dumplings”. D.' šulaitytė, ke
lias sekundes pagalvojusi, užsa- 

v kirto. Ir smagu buvo 
tojam, kai pranešėjas, 
ves amerikiečių radijo 
kuri tą valandą buvo 
į visos Amerikos radijo tinklą, 
gražiai lietuviškai ištarė “kal- 
dūnai”. Pasirodo, kad su lietu
viškais valgiais mes esam gar
sūs ir tarp amerikiečių.

VI. Rmį.

klausy- 
atstova- 
stočiai, 
įjungta

rs, K. Bradūnas, I. Makštutienė, E. Dimins<ionė, J. Gylienė, B. Drungiene, A.
Ir. V. Tauras, S. Burokienė ir dr. L. Kriaučeliūnas. Nuotr. V. Noreikos.

Eivienė,

DEŠIMTOJI LIETUVIŲ DIENA CLEVELANDE
Tradicinė lietuvių diena, su

rengta LB Clevelando pirmos 
apylinkės rugpiūčio 5 Neurų so
dyboje, praėjo patogiomis -sąly
gomis: be tvankos, be karščio 
ir be lietaus, dargi švelniam 
vėjeliui beglostant svečius.

Oficialiai dahai vadovavo 
apylinkės valdybos pirmininkas 
F. Eidimtas. šventę atidarė 
Ohio gydytojų draugijos pirmi
ninkas dr. J. Stankaitis, pri
mindamas išeivijos tikslus ir 
nuoširdžios vienybės būtinumą. 
Trumpesnį, bet kupiną energi
jos ir keliantį dvasią sveikina
mąjį žodį tarė antros apylin
kės valdybos vicepirmininkė O. 
Jokūbaitienė. JAV ir Lietuvos 
himnus atliko Čiurlionio ansam
blio vyrų choras, vadovavo R- 
Babickas. Himnus giedojo ir vi
si susirinkusieji.

Pristatant kai kuriuos iš toli
mesnių kolonijų atvykusius sve
čius, viešai buvo pagerbta bu
vęs Lietuvos ministeris pirmi
ninkas generolas J. Černius su 
žmona, retkarčiais pasirodąs 
Clevelande.

Ramovėnų globojamame spor 
tiniame šaudyme pirmąsias vie
tas laimėjo G. Motiejūnas ir 
dr. V. Ramanauskas. Iškilmin
gai įteikti pereinamąją LB tau
rę buvo pakviestas gen. J. Čer
nius.

Vaikų bei paauglių žaidimus 
sumaniai valdė V. Jokūbaitis. 
Sumanumo ir smagios konku
rencijos buvo daug. Štai svar
biausieji nugalėtojai: riešuto 
nešimo — Mekešaitė ir A. Mi
lius, bafo spyrimo — R. Čy- 
vaitė ir š- Stempužis, bėgimo 
maiše — Sušinskaitė ir R. Va
siliauskas, baliono pūtimo —

DALIA 4ULAITYTE pakelia Lietuvos vėliavą parodos atidarymo metu 
Chicagoje. Nuotr. P. Petrulio.

VIDIKO POSŪKIS I K0MLN1ZMĄ

L. Viginaitė ir J- Joga, krep
šiuko spardymo — A. šerne-, 
taitė ir A. Meilus, sviedinėlio 
metimo — J. Relytė ir Meke- 
ša ir šuolio ant vienos kojos 
— Mekešaitė ir R. Vasiliaus
kas. Jiems dovanaėles įteikė 
Dirvos redaktorius J. čiuber- 
kis.

Suaugusiems buvo nedidelė, 
bet jauki salė pasišokti. Gyvai 
veikė geras bufetas.

Rengėjų darbo įdėta daug, 
bet šventės lankytojų per visą 
dieną buvo tik apie 300 asme
nų. Vadinas, nei didieji Ben
druomenės uždaviniai, nei įdo
mi, linksma draugija, nei ma
lonus laiko praleidimas užmies
tyje nepriviliojo tų, kuriems 
dar beveik nerūpi šviesesnė 
mūsų ateitis.

Kazimieras Vidikas, kaip ma
tėme praėjusiame Darbininko 
numeryje, tikėjimą prarado 
dar būdamas 17 — 18 metų 
ir besimokydamas Raseinių dvi- 
klasėje mokykloje, tačiau stojo 
į kunigų seminariją Kaune ir 
joje mokėsi pustrečių metų. 
Toliau jis savo autobiografijo
je rašo:

“Savo noru apleidęs semina
riją, atvykau į Ameriką 1907 
m- pavasarį. Apie metus pra
gyvenau Lowell, Mass-, mieste, 
dirbdamas po keletą mėnesių 
maisto parduotuvėje ir audyk
loje.

1908 m. pavasarį iš Lowell’- 
io nuvažiavau į Valparaiso uni
versitetą, Indianos valst., ir 
dvejus metus su ketvirtim lan
kiau jo bendrųjų mokslų — 
Science — kursą. Per dvejus 
metus tuo tarpu mokiau ir lie
tuvių kalbos klases. Už tai uni
versitetas atlygino, nemokamai 
man duodamas mitybą ir moks
lą. Mokslo metai ten buVo 48 
savaitės, paliekant atostogoms 
tik ketvertą savaičių”.
"TĖVYNĖS" REDAKTORIUS

“Netolimoj nuo ten Chica- 
goj 1910 m. vasarą įvyko Su
sivienijimo Lietuvių Amerikoje 
seimas. Broniaus K. Balučio 
(dabar Lietuvos pasiuntinio 
Londone. Red.) paragintas, sei
mas išrinko mane SLA organo 
Tėvynės redaktorium-

Ją redaguodamas, rėmiau so- 
cialistuojančius insurgentus, 
maištaujančius prieš tautinę 
SLA valdybą, ir priešinausi 
SLA Pildomosios Valdybos po
tvarkiams-

Už tai 1911 m. pavasarį bu
vau atleistas iš Tėvynės redak
cijos”.

(Komunistinės “Laisvės” ben
dradarbis J. Sriuba (slapv.) sa
vo paskutiniame pasikalbėjime 
su velioniu pastebi, kad buvo 
atleistas dėl “talpinimo socia
listų raštų”. Red.).Vladas Braziulis

MOKSLEIVIŲ ateitininkų stovykla Dainavoje liepos 22 - rugpiūčio 5.

LINKMĖ Į KOMUNIZMĄ
“Bet netrukus 1911 m. va

sarą įvyko Amerikos Lietuvių 
Socialistų Sąjungos suvažia
vimas Brooklyne ir pagal Val
paraiso studentų atsiųstą reko
mendaciją išrinko mane- Soc. 
Sąjungos organo Kovos redak
torium.

Tad Philadelphijoje ėjusią 
Kovą ir redagavau nuo 1911 
m. vasaros iki 1917 m. rudens, 
išskyrus tik antrąjį 1913 m- 
pusmetį, kuomet laikinai ati
trūkęs nuo Kovos, dar vieną 
semestrą pastudijavau Valpa
raiso universitete- Po to grįžau 
Kovon.

1916 m. vasaros pradžioje 
atvažiavo į Ameriką Vincas 
Kapsukas. Socialistų Sąjungos 
Vykdomasis Komitetas, vado
vaujamas Juozo Šukio, pakvie
tė Kapsuką drauge su manim 
redaguoti Kovą (ne vyriausiuo
ju jos redaktorium būti). Taip 
Šukys, taip aš supratome, jog 

-Kapsukas kreips laikraštį į re
voliucinę liniją, kovojant prieš 
pirmojo pasaulinio karo impe
rialistus ir prieš savo tėvynės 
gynėjus, dešiniuosius socialis
tus ir centristus. Tokiam Ko
vos pozicijos kairinimui nė aš 
nesipriešinau. Taip ir buvo Ko
vai nustatytos naujos gairės. 
Bet visą Kapsuko buvojimo 
Amerikoje laiką aš buvau vy
riausias jos redaktorius, išrink
tas visuotiniais Soc. Sąjungos 
narių balsavimais.'

Po Rusijos caro valdžios nu
vertimo, Kapsukas 1917 m. pa
vasarį iškeliavo į Rusiją. Aš gi 
naująja linija vedžiau ir Nau
jąją Gadynę.

Kada 1917 m- balandyje ir 
Jungtinės Amerikos Valstybės 
įstojo į karą prieš Vokietiją, 
tai Kova lygiai smerkė ir Ame
rikos valdžią kaip imperialis
tus- Už tai 1917 m. rudenį val
džia užklupo Kovą ir uždarė.

(Čia tenka pastebėti, kad 
tos Kapsuko “naujos gairės” 
ir Vidiko “nauja linija” jau bu
vo komunizmo persmelktos. 
Lietuviai socialistai į aiškius 
kairiuosius (komunistus) ir de
šiniuosius Amerikoje ima išsi
skirti apie 1917 - 1919 me
tus. Vidikas pritapo prie ko
munistų. Red.).

MARKSISTINĖS 
LITERATŪROS VERTĖJAS

“Po Kovos uždarymo verčiau 
marksistines ir leninines kny
gas bei panašios krypties raš
tus, naudodamas slapyvardę V. 
Tauras.

Atvažiavęs į New Yorką. per 
keletą mėnesių redagavau A- 
malgameitų Siuvėjų Unijos lie
tuviškojo skyriaus organą Dar
bą. Unijos vadai norėjo, kad 
laikraštį vesčiau dešiniųjų so
cialistų takais. Su tuo nesuti
kau. todėl ir palikau Darbą.

Tuo laikotarpiu redagavau 
vieną po kito ir du trumpalai
kius kairiųjų laikraštukus”-

(Bus daugiau)

—
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IŠ VISUR I
Vilkaviškiečiai minės savo 

gimnazijos ir miesto sukaktį 
šiemet rudeniop ruošiasi Chi- 

cagon suvažiuoti vilkaviškiečiai, 
baigę ar lankę Vilkaviškio gim
naziją, švęsdami jos 55 metų ir 
Vilkaviškio miesto 300 metų su
kaktis. Suvažiavimas įvyks rug
sėjo 1 ir 2 Jaunimo Centre, 
Chicagoje. Rugsėjo 1 vakare 
bus minėjimo atidarymas ir li
teratūros bei muzikos vakaras. 
Sekmadienį, rugsėjo 2, pamal
dos Jėzuitų koplyčioje ir vaka
re Jaunimo Centre banketas, šo
kiai ir linksmoji meninė progra
ma. Kviečiami visus Vilkaviškio 
gimnaziją baigusius ar bent ją 
lankiusius.

— Lituanus žurnalo vajaus 
centrinis komitetas yra sudary
tas Rochesteryje. Komitetas 
prašo Lietuvių Studentų Są
jungos visų vienetų tuojau su
daryti skyrių komitetus visuo
se miestuose- Nepamirškite, kad 
yra visų mūsų uždavinys Litua- 
nus išlaikyti.

— Lietuvių Fronto bičiulių 
JAV ir Kanados centro valdy
bos ir revizijos komisijos rin
kimai vykdomi korespondenti
niu būdu. Visiems jau išsiun
tinėti balsavimo lapai, kurie 
rinkiminei komisijai (1000 Dil- 
lewood Rd-, Cleveland 19, Ohio) 
turi būti grąžinti nevėliau rugr 
piūčio 30. Jei kas nebūtų ga
vęs balsavimo lapo, prašoma 
skubiai kreiptis nurodytu ad
resu.

— Kasselio lietuvių gimnazi
jos Vokietijoje buv. mokinių 
ir mokytojų suvažiavimas įvyks 
rugsėjo 1, šeštadienį, Chicago
je. Tos dienos vakare 7 vai- 
Lietuvos vyčių salėje, 2453 W.
47 St.,-rengiamas suvažiavimo 
pokylis. Šiam pokyliui vietas 
reikia rezervuotis iki rugpiūčio 
27 pas suvažiavimo rengimo ko
miteto narius: A. Kazakevičių 
(5549 S. Whipple St., Chicago
je), arba Ed. šulaitį (1320 S.
48 Ct., Ciceroje). *

— "Laiškai Lietuviams" skel< 
bia konkursą parašyti straips-' 
niui apie kurią nors asmenybę 
ugdančią savybę (t. y. reikia 
rašyti apie kurią nors dorybę). 
Galima rašyti ir beletristine 
forma. Rašinys turi būti ne il
gesnis kaip 3000 žodžių ir tin
kamas spausdinti “Laiškuose 
Lietuviams”. Konkursas baigia
si 1963 vasario 1- Už geriau
sius rašinius bus duodama I 
premija — 100 dol., II — 75 
dol., III — 50 dol-, IV — 25 
dol. Premijos bus įteiktos “Laiš
kų Lietuviams” metinėje šven
tėje 1963 kovo 9 d. 7 vai. vak. 
Jaunimo Centre. Meninę pro
gramą atliks solistė Valentina 
Kojelienė.

IEŠKOMI: Jonas Lapeikis ir 
jo šeima- Teiraujasi jo sesuo 
Leonora Lapeikaitė, gyv. Lietu
voje, Anykščių ra j. Troškūnų 
pašt., Komjaunimo g-vė Nr. 27. 
Yra žinių, kad gyvenęs Kalifor
nijoje. Žinant ką nors apie jį, 
prašoma rašyti: A. Patamsis, 
P. O. Box 122, Deer Park, N. 
Y.

RUOŠIAME LIETUVIŠKAS VES
TUVES. SALRS PARENGIMAMS 
IR SUSIRINKIMAMS — VELTUI 
Adresai: 40 E. 26th S... N.Y.C, N.Y. 

Tel.: M U 3-2928 
Savininkas VACYS STEPONIft

i



Namų pardavimo bei apdraudimo reikalais kreipkitės

JOHN ORMAN AGENCY
INTERNATIONAL NEVVSPAPER

110-04 Jamaica Avenue Richmond Hill 18. N. Y

Call OR 3-1830

Sav. V. ZELENIS

BANGA TELEVISION

Jūsų Kristuje

Lenkiškas kumpis pripažintas geriausiu

DISPLAY
AUTO DEALERS

ELLIOT MDSE. CO.

NURSING HOME

WHITE HORSE TAVERN
baras - restoranas

1961 m.

BAŽNYTINIŲ ŽVAKIŲ DIRBTUVE

REUGIOUS CANDLES OP EVERY DESCRIPT1ON
Laukiame atsilankant arba paskambinant:

Resid. Illinois 8-7118
BODAMI VIENINGI, BOSIME TORTINGI

Lietuvių katalikų radijo* va
landa būna kiekviena sekma-

. “Kokia čia man naujiena —' 
Už ‘vos vos’ aš apdraudos vis- 
tiek negausiu”.

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

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

mi su Sibiro maldaknygėje pa
rašytomis maldomis.

INSURANCE - REAL ESTATE

l.“Ar patenkinti savo naująja 
dantiste^”

, “O labai: ji man nurodė ge
rą modistę”.

PASSAIC PRIVATE NURSING

ris nuolatos palygina maisto 
produktų kokybę, pripažino, ka 
importuotas lenkiškas kumpis 
yra geriausias tarp vietinių ir

Nekaltai Pradėtosios Marijos 
Seserys

HACK MEYER MO VERS 
Local & Long Distahce Movers 
For fast and corteous Service at 
reasonabte prices call — ' 
WA 4-1440 — Mr. Hack Meyer.

ARLINGTON Floor Waxing 
Service 

Gųaranteed Work 
Reaaonable Prices 

Special Consideration To 
Religious Institutions 

CaU Anythime — MO 9-5593

fhgas golfo žaidėjai stngiO 
5landą, Htifenų*. nusiėmė keps
iu,- rę ir labai. pagalbiai tas yriflofr. 
X; ves praleido. Kitas draugas h- 
If'hri nustebo:
IK — Tu man padarei labai dide- 

lį įspūdį, kad taip gražiai pa- 
; gerbei' mirusį-

\ - — Kaip kitaip aš galėjau pa- 
įsteigti? Už savaitės mes būtu- 
* me šventę 25 metų savo vedybų 
j sukaktį.

CROWN LUMBER CO. 
Washington Avė.,. Nutley, N. J.

Ridgewood, Queeas 
62-65 Fresh Pond Road 

Material — Do it yoursetf and 
Lumber, Building and Mason 

, Save 
Telephone VA 1-4931 

Mr. Lango

Jamaica
KELLY-WOOD PHARMACY 

168-43 HILLSIDE AVENUE 
OL 8-1226

OPEN SUNDAY WE DELIVER

. “įsivaizduok, brangioji šian
dien manęs vos ves nesuvažinfr J

gaičių stovyklos meninė pro
grama, už kurią dėkojame K. 
Marijošienei, ir visiems jai tal
kinusiems.

Taip, diena buvo sėkminga ir 
džiugi. Kun. Gaida gražiame pa
moksle pabrėžė, kad vienos 
esame silpnos, bet su Dievu vi
sa galime. Juk taip ir atsitiko. 
Dievas atsiuntė daug, daug ge
radarių, su kuriais pradėjome 
ir užbaigėme susiartinimo šven
tę. Ta viena diena gi tėra sim
bolis paramos, kurią mums tei
kia Aukščiausias kasdien ir vi
sose apaštalavimo srityse.

Dvi savaitės po pikniko pra
sideda metinės seserų rekolek
cijos. Sodybp tyli, tartum paky
la į aukštybes pasisemti jėgų 
ateinantiems metams. Kiekvie
na iš mųsų ir visos kartu per 
tas aštuonias dienas prisiminsi
me geradarius maldoje; dėko
sime Dievui už visa ir melšime 
tolimesnės Jo .palaimos.

FORTRTTO, AKMOB, VAIKŲ 
Įvairtą progą — vestuvių, krikštynų gtantadlaiią, poueną ir 
put uentreUkų, norite atnaujinti aeną fotogratifo? Jums

Liepos 29 diena — susiarti
nimo šventė- Jau taip seniai jai 
ruošėmės! Prieš metus per pik
niką pradėjom planuoti — ką 
pakasti, kas buvo gerai, kaip 
pagerinti. Mergaitės taip pat 
ruošėsi tai paskutinei stovyk
los dienai, kada jos parodys 
keturių savaičių mokymosi, žai
dimo ir vakarinių programų vai
sius.

EVER—READY PAINTING CO. 
Interior — Exterior 

Plastering — Decorating 
Reaaonable Prices 

Special Consideration given 
To Religious Institutions 

HY 8-9654 . •

BOAT TRAILERS 
No Down Payment-

Low as $9.00 per month, 700 Ibs. to 
2500 Ibs., 14-25 fL boats. Complete. 
line of accessories for all make 
boats. Boat trailer. Hubs. Wheels. 
Bearings, Rollers, Wincbes. ’tires, 
Custom Car Hitching. Just call

• Turnpike Boat Sales, Ine. 
Jericho Tpke — Smithtown

“Kodėl senovės graikai die
vus vaizduodavo nuogus?”

“Kad iš mados niekad neiš- 
eitų, pone mokytojau”.

Old and Antioue fumiture bought 
Fu’l value given cn all items 
Orienta! rūgs - Chine rūgs -

Pianos - Cut Glass - China - Bric- 
a-Siae - Picture F:ames - Books

(Old and Rare* Silver - Paint'ngs 
•‘Complete E«tau« Purcha-=ed’
C- ur.s ■•■k D:ęn!,:ed Prompi
App:aisal$ — Wa* eitouses in

Brooklyn and New York
CLovcrdale 3-8830

jaučių savo tautą, susijungda- plačiai žinomas žurnalas, ku- importuotų kumpių, esančių 
Amerikos rinkoje.

“Dabar papasakokit, teisia
masis, kokiu būdu jūs įėjote 
į seifą?”

“Negaliu, ponas teisėjau, sa
lėje sėdi mano konkurentas”.

JOSEPH P. GIAMUNDO 
All 5 Botos 

Save oil this vvinter 
Speciali*! in:Chimney obstruction 
removal, new vacuum method used, 
Residential and Commercial. Ali

JUSTAMERE COMPANY
Sales — Service — Repairs 

Air conditioning and TV Appliances 
Service. Fo>- fast reliable service 
call OR 5-6166. Ask for FRANK. 
Special consideration to Religious 
Groups.

Važiuojant <ubway: C AN ARSI E Une — HHipti Lorimer stotyje, 
JAMAICA Line — Hewe« stotyje, CROSSTOWN Une — Metro
politan SL — Lengva gauti vietą automobiliams pastatyti.

Diena greitai prabėgo — il
gai laukta ir dabar maloniai 
prisimenama. Tegalime tarti 
ačiū. Ačiū Dievui, kuris veikia 
per kitus, mus per juos rem
damas; ačiū Jam už laimingai 
praėjusią stovyklą, už gražią 
pikniko dieną. Dėkojame kuni
gams, kurie svečiams suteikė 
dvasinio peno. Nuoširdus ačiū 
už šv. Mišias aukojusiam kun- 
R. Krasauskui, pamokslą sakiu
siam kun. dr. P. Gaidai, Kr. 
Kelią pašventinusiam Tėvui Ju
venaliui Liaubai, O.F.M., ir vie
nuolyno kapelionui kun. St- 
Ylai. Dėkojame gildoš skyriam, 
kurie su dideliu entuziazmu ir 
aukštais siekimais rūpinosi ir 
dirbo, kad diena būtų tikrai 
sėkminga ir džiugi. Ačiū auto
busais ekskursijų organizato
riams. Daug asmenų prisidėjo 
prie piknikui ruošimoši, taipogi 
ir tą pačią dieną visa širdimi 
dirbo, kad tik pasisektų. Už jų 
rūpestį ir darbą tariame ačiū!

Visų džiaugsmas buvo mer-

Road Service ~ Body Work 
NO Z-2283 --

dieni nuo 1:35 iki 2 vai- iš 
WEDO stoties Mc Keesport, Pa. 
Banga 810. . Koresp.

PONTIAC 
New Car Sale* 

Service — Parts 
Gųaranteed Used Cars 

:* Finest Będy Work and
Repair Service “' 

TROPHY PONTIAC 
988 Broadvvay cor. 48tb Street 

Baytmne, N. X. HĮE 7-4908

VOLKSWAGEN 
Authorized Factory

Sales — Service — Parts 
Air Cooled Automotive Corp. 
~Essex County's Oldest VW.

Deater”
164 Valley SL, South Orange, N.J.

SOuth Orange 3-4367

ANNA MASILION1S — <fi^oaraote 
specialistė. Baigusi Paryžiuje. Įsi
kūrė Jamaicoje prie 88 gatvės, Sa
lia J. Andriulio jstaSgua. Važiuojant 
Jamaica traukinio Unija, HŪpti 
Forest Parkwav stotyje.
ATLIEKA DARBĄ GRAŽIAI IR 
PIGIOMIS KAINOMIS. Pusmetinės 
prasideda nuo $5.00 ir tX
87-17 Jaaaiea Avė. • VI 9-4MSHOME Mina Kembrey — Prop. 

ProfeSsional Care for Invalida and 
Catholics Welcme 

Convalescents, Malė and Female. 
97 High Street. Passaic, N. J.

Paper Printing CO.

For The Finest in Newsprint

Lengvomis sąlygomis duodami morgičiai na
mams įsigyti.

BLAZERS FOR
Scbools
Institutions
Fraternities
Glee Clubs
Orchestras

Sales and Fratemal Organizations
JAY COBB

141 Fifth Avė., New York

Naujai atidarytas
GROŽIO SAUONAS 

"RŪTA"

24 DBvb Ave^ Kearney, NX; TNef. WY 1-6961 
JULIUS PAKNIS, Prezidentas

P, VBLEVAS, Sekret. J. BEL^A, Iždininkas

TRANZISTORINIUS RAOIO. Didelė* fl 
kižkiem* “Blaupunkt” Radio-Stereo

Šį svarbų pripažinimą pada
rė ?“Good Housekeeping Seal 
of Approval”- T&i parodo, kad 
lenkiškas kumpis yra labiausiai 
rekomenduotinas maisto produk 
tas- Nenuostabu, kad jis yra 
taip plačiai pasklidęs tarp ame
rikiečių.
Įvairiem smaguriautojam arba 

kas turi nuolatos- gerą apetitą, 
nieko negali būti geresnio už 
importuotą lenkišką kumpi, gau 
namą Atalanta, Krabus ir Tala 
vardais. Tiek' šaltas, tiek šiltas 
jis turi natūralų gerą skonį.

(SkeH>.)

> “Mano laikais pinigus taupy-
davo kojinėje”.

i “Kaip nepraktiška — kaip
I tik ten. kur kiekvienas gali pa- |Ž. « matyti”.

RAMBLER
See Jerry Signore 

ELM AUTO SALES
Sales —- Service —• Parts

WY 8-7311
23 Kearny Ave^ Keamy, N.

4% dividendo už palūkanas.

Atliekami visi kiti bankiniai patarnavimai 
lietuvių ir anglų kalbomis.

Ir štai sekmadienio rytą so
dyboje išdygo naujas miestelis! 
Virš dviejų tūkstančių žmonių 
suvažiavo pabūti lietuviškoje at
mosferoje, susitikti su senais 
pažįstamais, pasivaišinti, ir — 
kuo labiausiai džiaugėmės — 
dvasia atsigauti- Koplyčioje 
iš ryto viena po kitos buvo au
kojamos šv. Mišios, kuriose 
žmonės gausiai dalyvavo- Ką 
bekalbėti apie šv. Mišias lau
ke, kuriose visi« susijungėme 
po Kristaus vėliava!

Po šv. Mišių ir Palaiminimo, 
Tėv. Juvenalis Liauba, O.F.M., 
pašventino naują Kryžiaus Ke
lią. Kelias vingiuoja nuo Kry
žiaus sodelio iki seserų kapi
nių. Koks vaizdas buvo, kai juo 
ėjo daugybė lietuvių, atstovau-

HTTSBURGH, PA

ALRK Federacijos apskričio 
piknikas davė pelno arti 400 
dol. Pinigai paskirti lietuvių ka
talikų radijo valandėlei. Pikni
kas buvo lietuvių ūkyje, šokių 
ir dainų programą išpildė šv. 
Pranciškaus seserų vienuolyno 
mokyklos auklėtinės- Publikos 
galėjo būti ir daugiau. Per ra
diją buvo gerai garsinama, bet 
radijo valandėlė ne taip seniai 
ve&ia, tai daug kas nežinojo. 
Rengėjai daug dirbo, kad pik
nikas būtų sėkmingas. Prisimin
tina Stela Lesučiūtė, kuri vie
na atliko daug parengiamų dar-

Busi jos dalis*

■ pritaikymas, rūpestingas supakavo 
< mas Ir grrifos išsiuntimas mūsų ąiedalybė. •

■ Teikiams teisingiausius patarimus kaip pigiausiai su- 
dairyti gerą siuntinį*

■ Vietoje galima nusipirkti visedrių medžiagų, batams 
odos, kavee, šokolado, muilo, stiklo rėžtukų, mašinė
lių pUnikams kirpti, skustuvų, sieninių kffimėHų, 
pliušinių. lovatiesių ir staltiesių, kojinių, skareĮių ir 
kt Kainoš konkuruoja su Ordhiard gatvės kainomis.

■ Už New Yorko gyvenantieji savo daiktus gali pri
mušti paštu ar kitaip. Jie tuojau gaus daiktų sąrašą 
ir sąslraitą. Siuntinys išeis gavus pinigus,

■ Dirbtana kasdien nuo 9 vaL ryto iki 6 vdL vakaro. 

Kam tas laikas nepatogus, telefonu susitariama dėl 
kito laiko. SEKMADIENIAIS UŽDARYTA.
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RAY’S LIQUOR STORE

Ohio.

HAVEN REALTY

87-09 Jamatca Are., Woodhaven 2f, N. Y.

S & G MEAT MARKEI

Seafooft

■.O

doje, Darbo dienos savaitgaly.
Žaidynės vykdomos l962 m.

Kanadas iietuvių dienos prog*-

Parduodamas 55 akrų ūkas 
su 7000 talpos vištide ir 10 
kambarių ‘alyva apšildomu gy
venamu namo. Visi pastatai 
yra nauji. Kaina 25,000 doL Mo 
kėjimo sąlygos labai prieina* 
mos- Rašyti: Mr. Joseph Cel
inis, R-F-D. 1, Scotland R- 97, 
Box 193, Hampton, Conn.

veltui — F.TT>.

Darbininko administracija nuošir
džiai dėkoja mieliem mūsų rėmė
jam, prisiuntusiem aukų spaustu
vės statybos fondui. Aukojo: 6 doL: 
H. Koatautas, J. Radzevičius, O>.

BRUNO'S 
CAFE < WtfTAORANT 

ML Ephraim A Atlantic Avės. 
CAMD&N, Kew Jersey

New HWe Park, L. I. Holy Ghost 
Parish. Contractor’s own Rome spe- 
cialiy built. 3 bedrm Cape, 19' oak 
paneled den, 2 full tile baths, year 
round enclosed porch, oil steam 
heat, 2-car garage. Ebctras. Near 
schools and shopptag; cohvenient 
transportažion. $23,000. 4-9180.

Ganieti City, L.I., SL Joseph's pa
rish. Custom built top location 2/3 
acre; 3bedrms, Imaidsrm, 3 baths, 
sunken Bving rm, large din rm A 
kitchen, with breakfast bay, 16x43 
family room, 2-car garage. Extras. 
Suitatae for prote ssiooal. Asking 
$67,000. Owner — PI 7-4922

VVANTAGH, L. I. St Francis De 
Cbantal Parish. DESPERATE, mov 
ing for health reaaons, immediate 
occupaacy, large Cape Cod, 4 bed- 
rooms, 2 baths, TV, dining and 
teeakfaat rooms, ftažslfed basement, 
new akim i num štormą, screens and 
doors, oil steam heat, 3 blocks to 
Cherrywood shopptag center, Many 
extras. Mušt be seen Owner asking 
$19,980 TA 6-0767.

' * Lauko tenisas — vyrų /J 
netas, Motetų vienetas, jaunių - 3 
A U vienetas; vyrų dvejetas, j 

moterų dvejetas, mišrus dveje-. 
tas,jąuniųdvejetas. r|

COLONY INN
Maple and Cariton. Avenues, Ltn- 
demrood, New Jeroey — Steaks ■

VILLA ROSA REŠTAURAHT 
Catertag to Sbowero, Luncbeons, 
Aimiversaries and any and all So
dai FuDCtions. Ezcellent facflities 
for 106 persons. ampie parktng. 244 
E. Merrtek RdJ. Freeport. K. Y. (ofr 
Jonės Beach Causevray).

FR 8-5435 — 8-9978

Darbininko skaitytojam prieš 
kiek laiko buvo išsiuntinėtos 
aukų knygutės spaudos darbui 
paremti. Daug kas parėmė Dar
bininką ir spaustuvės statybos 
fondą žymiomis aukomis, bet 
nemažai dar neatsiliepė. Kas

JURGIS J. JOKŪBAITIS, 
lfftnwgwr 

Didelis pasirinkimas 
jvairių vynų, degtinių, konjakų, midų 

šventėms bei kitokioms progoms

THE IRISH HOUSE 
John and Jlm'a 

474 Bergen SL, Brooklyn 
' Corner cf Dattaah Avė. 

Propa.: Doherty and McAieese 
Pbooc: MA 2-9742

bužas, V. nineMi Fdteūttiį Mo 
A. Petraitis, B. PMMk A- Gmi
nas, A. Griniau X TkdaacHEtaA T. 
A.Sužiedėlis, F. Muitai na, TBtaa>- 
gaitis, E. McOto, P. KiiiSlįil R 
Hartfordo LitM Am. Clttena €MK 
Z. Bacevičius, X Pašinas, L. Btam- 
kavicz, V. Taraila, V- PunftiR L« 
cius, G. Kizis, S. TTlif lėsniiį & AM-

Fnneta De 
SchooL Asking $21,000. Lovr Dovn 
payment. CA 1-8271.

BEAU ^EJ (NJR RESTAURANT 
Bethpage; L. L

Roasted Long Island Duck crisp 
and brtmn—our spedalty. Spedal 
conskteration to Religious Groups. 
Member all Credit Ctubs. Oosed 
Tuesday. — 518 WE 1-0091

MARCTIERE RESTAURANT
Suburban Diidng with a Conven- 
tional Flavor. Spedal consideration 
to Religious Groups. Your Hosts: 

Peter Corte - Marco Gardenghi
Route 110, MefhrHle, L. U N. Y. 

516 CH 9-8221

Galima gauti įvairiausios, rūšies amerikiečių ir importuo
tų gėrimų. Didžiausias pasirinkimas degtinės ir vyno.. 
W8-55 UEFFEBTS BLVD. EKSlKSiD HUX* N. T.

Telefonas: VTrginia 3-3544

St. Edward’s Parish. 
.dfttmą$tae'.siised Ranch, family rm, 
pĮĮį^ĮiffiŠįįh dining area, 3 bed- 
nK beChs. kitchen, heated gar 

StMRy rm, landscaped, walk 
to KM, ehaa. A parochial schools, 
vflagn. $33A00. Immediate occu- 
pancy. Owner. Call — WA 1-0944.

gotas, J. Mikalauskas.
Po 5 dol.: J. Vydas, A. Skrups- 

kelienė, P. Santarienė, E. Šeirys, 
P. Butkevičius, dr. A. Gylys, F.

vauti laimėjimuose, kurie bus 
Darbininko pikniko metu, rug
pjūčio 26, maloniai prašome 
paskubėti' knygutes grąžinti 
bent su nedidele auka. Kam 
būtų parankiau tai padaryti 
piknike, prašome atsinešti ir 
įteikti prie spaudos ir plokš
telių kiosko. Ta pačia proga 
bus galima užsisakyti arba ki
tam užsakyti Darbininką papi
ginta kaina — tik už 2 doL 
ligi š. m- pabaigos, vieneriem 
metam -r- 5 dol., šiem ir 1963 
metam — 7 dol.

Įyon Rd-, East Cleveland 12, res, M. Yuscavage, J. Digrys, A. 
Barzdukas, E. Vilčinskas. V. Januš
kevičius, V. Kiukys, A. Jurkšaitis, 
dr. D. Jasaitis, A. Laurys, N. pi- 
minskaitė. F. Adomat. S. Bugnai-

Oa Jūs rasite didelį pasirinkimą gražių namų, sklype 
apartam»nų ir tai žemiausiomis kainomis, čia galite v£ 
soberiopai apsHrrarti: čia valstybinių mokesčių - takR 
Nuirai nl|dMom4

MBOHT F. Hm»8.PHra«kap

U(ESTBUR¥ _-rr Fine location near 
St. Eiriget’s Parish. Ten year cus- 
tomized, plaster, brick A shingle 
spUt on one third beautiful tree 
shaded lanseaped acre. Large patio 
rear porch, four bedrooms, two and 
one half bath, iminense fifteen by 
tweuty-four family kitchen. Pine 
paneBed finished baaement with 
walk ifi storage closet. Luxurious 
vali to wall carpeting. Appliances, 
storm Ascreens. Qmck sale, btisi- 
neaa (ransfėr $25,990 (Flrm) Very 
high Mortgage. Call EO 3-7891 
after sfx PM.

WANTAGH, L. I. Sehool District— 
Corner Ranch-r-6 charming rooms, 
1% baths, ahmtlmrm Stoma and 
Tirana, bū beat, lovtiy landscaped 
plot. Night Club baaement, near 

Center, 
Parfah

- Dtaner - Cocktail knmge. Kitchen 
open tiU U p.m., private dining 
rooms for patries; accmnmodations 
to 120 people. Spedal consideraticsi 
to Religious Groups. 914 PE 5-8283. 
150 So. Peari SL, Pearhiver, N. Y.

DAU& P BAD8Z8HAA flsv

Jankauskas, U. Vaitonienė, SL Ma
žeika, M. Urbaitfa, V. A. Sažiras, 
A. Andruski, BL Danyia, H. But
kus, B. Close, A. Povilaitis, L Va- 
syliūnas, J. Majauskas, M. Bels
kis, J. Vilčiauskas, J. Pazėnas, kun. 
2L A. Smilga, M. Barauskas, Z. Da- 
langauskas, kun. C. Batutis, J. Miš
kinis, A. Wenslovas, A. Leliūga, E. 
Jasiukaitis, V. Kamantauskas, K. 
Janulis, F. J. Stanich, F. šoliūnas, 
kun. V. Martusevičius, A. Maceika, 
A. Cergeles, J. Lasauskas, L. Svik- 
las,' J. Taparauskas, A. Yuscius, 
S. Kunkulis, H. Jegelavičius, J. šau- 
dinaitis, A. Mališauskas, A_ Diržys,
J. Kiškūnas, J. Fox, M. Baltadcmis, 
P. Badžius, D. čampė, A. Juoza
pavičius, D. S. Mackay, A. Satkos- 
ke, M. Zaroskie, A. Simmons, Z. 
Prūsas, P. Pleinia, P. Krivinskie- 
nė, Deveikienė, B. Januškienė, Jf. 
Tomašickas, J. Venciais, S. Ruokis, 
A. Lincoln, J. Katilius, K. Mačio- 
nis, M. White, M. Putinas, J. Se- 
manovich, M. Kavaliauskas, A. Ai- 
tehes, J. Gęgeckas, dr. A. Razma, 
A. Sinus, Ė. Galvydienė, P. Svilie- 
nė, A. Skudzinskas, M. Savukynas,
K. Cheslow, G. Valiulis, S. Jucius, 
M. Giraitis, A. Maželis, V. Blažai- 
tis, V. Stankus, J. Radas, E. Des- 
ris. J. Medeska, A. Rūta, B. Glad- 
kauskas, J. Mikaila, S. Kungys, H. 
Rcbertson, A. Vitkauskas, M. Var- 
neckas, J. Briedis, M. Dawyot, J. 
Macy, C. D. Urbon, A. Bačanskas, 
M. Sangailo, S. Gudaitis, V. Kie
le, Juodinis. J. Pactzus, J. Vaičai
tis, G. Alekna, P. Bertmans, A. Vis- 
montas, S. Klevas, kun. K. Kuz
minskas, A. Aleksandravičius, A.
J. Pateckis, S. Jakučionis, Lėkštu
tis, M. Kašėtaitė, M. Kvedaras, E. 
Litvaitis, Uždarinis, P. Bundonis,
K. Ba’kus. J PaPvičiua. U. žale- 
giris. T. Mitchell Pūkelis. J Kli
mas. F. Puskunigis. A. W. Dėdi
nas, A. Sperauskas, K. Razauskas, 
V. Motiekaitis, J. Revukas, M. Ban- 
savich, T. Butkus, W. Baronas, U. 
šaduikis. A. Kens, G. Buozis, J. 
Malešinskas. G. Pečius. B. Žukaus
kas, P. Petraitis, P. želvys, M. 
Buika, A., Vainius, C. Mikelaitis, G. 
Lapinskas, V. Stasiūnas, S. Jakš
tas, O. Uždarinis, K. Lddckas, A. 
Andriušaitis, M. Sciglinskas, J. Ste-

zeniauakas, X Žilionis, W. Dvors- 
ky, J. Budrikas, A. Narbutas, A 
Smilga, J. Simmnns, ]£ Karlovich, 
M. Mazauskas, P. Slehrii, J. Luko
ševičius, E Lake, M. Landžius, A. 
Spring, B. Miniataitė, 0. Lazauni- 
kienė, A. Kubilus, K. Petrokis, H. 
Dumblomkaš, A Zemia, S. Tom- 
cavage, M. Kučinskas, 0. Sijevičie- 
nė, U. Stumtais, V. D. Pocius, Ue- 
pienė, O. BduUys, D. Rajūnas, J. 
Dailidėnas, J. Butėnas, A Ramonai- 
tienė, P. Simanonis, P. Kazlaus
kas, E. Ribokienė, A. Palukaitis, 
P. Pauliukcnis, J. Juška, J. Žukas, 
M. Shahns, J. Steponaitis, E. Gal- 
minas, J. Bražinskas, J. Vaičkus, 
A. Jovpkonis, L. Novick, G. Juš- 
kėaas, A. Alekna, V. Ramonas, K. 
Gfrnžaliukui, E. Pafteriftus, K. 
Kazlauskas, P. Povilaitis, A Franci 
kūnas, W. _Aglan, J. TJrbano, V. 
Norgahs, T, Vąttis, M. Tarvydienė, 
V. Vilkutaftis, C. Kopetski, J. E. 
Thomas, O? Rimvydienė, J. Peikus, 
M. Vitkauskienė, J. Kazakauskas, 
J. Grigas, O. Kreivėnas, A. CJurba, 
C. Mitralohfe, dr. JTfc .B Rellas, X 
Blažaitis, X Vėžys, P. Raškevičius, 
S. Nesukaitytė, F. Grigonis, A Be- 
kintis, K. Dekuvienė, J. Fesko, A 
Varnas^ V.. Liobis, O. K Surkevi-

D. Surantas, M. Stankaitienė, P. 
Birbilaitė, B. Walls, J. Spackaus- 
kas, kun. J. Matutis, A. Vizbarą, 
J. Gaidelis, V. Vilimavjčius, A. Sta- 
novich, S. Koiesk, P. Blekys, A. 
Arlickas, O. Nartaitaitienė, K Ku- 
dukis, V. Kiseliauskas, A Petkevi
čius, O.; Pocius^ A. Puzinauskas. 
B. Kondratas. P. Kiškūnas, A Gy
lys, Maciejauskienė. J. Krukonis, 
Kėarny, N. J. lietuvių katalikų 
bendruomenės centras, V. .Grabous- 
ky, dr. J. Skrinka.

Po 4 dol.: P. Ulčinskas, A. Roma- 
nauskas, A Ivaška, A Januškevi
čiūtė, M. Milaitis, A. Raguckas, B. 
Kovas, M. Krivickiene, A. Šimkus. 
M. . Ramanauskas, J. Matukas, B. 
Shfka, K Bartys, J. Lukoševičius, 
A. Mickevičius, J. Landsbergis, L 
Kazakevičienė, M. Litvinas, A U- 
gianskis, L Matulis.

Po 3.50: P. Gaigalas, A. Kutaus- 
kas, B. BerneL A Petrauskas, N. 
Peseravich, L. Jankauskaitė, PJ žel
vys. P. Zaruba. V. Bražėnas, J. 
Pudjūnas, M. Varnis, P. Adamonis.

Po 3 dol.: B. Vičienė, F. Radze
vičius, M. Laukaitis, F. Unitis, M. 
Garbacauskas, Z. Rumšą, P. Eagi- 
liauskas, A. J. Aleksis, S. Jankaus
kas, B. Mikalauskas, U. Klabis, X 
Mačiulaitis, M. Kwetcian. W. Be
leckas. E. Paulikas, V. Stankevi
čius, A Stankus, A. Karušaitis, A 
Juškys, S. Chappin, 'A. Griškaus- 
kas, S. Matyckas, E. C. Vitkus, 
J. Avižinis, F. Sprindys. J. Simai
tis. A DuHnskas, J. Makauskas, 
V. Gruzdys, B. Endriukaitis, S. Sta- 
rila, J. Janulis, V. Kczenius. J. Jo- 
delis, dr. A Vileita, S. Mtoevlčiw, 
M Kertenis, L, Uždavinys. A Mh- 
kaitis, M. Žertais, R. B. Yrshm, 
A. Klemas, G. štmkevičlenė, V. 
Pankštaitis, V. Uleika, A Verbic
kas, A Panuškis, Z. Kaš8tienė. A 
DraugaHs. G. Sakalauskas, K.. Ra
gauskas. J. Matukas, A.* tHUys, J. 
Burttahs, V. Koreli, V. L. Kerfti- 
Bs. B. Tatarunts, V. Rice, W. Kau
pas, J. Kantines, J. Skužinskss, 
V. Kerševtčius. J. Jankauskas. K. 
Kaminskaitė. V. švipas, W. Batu
kas, B. Domlnauskas, V. Lanke
lis, V. Berzetas. F. Narvydas, A. 
Marmokas, X Sakalauskas, X Liod- 
vinaitis, A. Minkaitls, A. Baltrušai
tienė. V. VaMffinlenė, kun. J. V. 
Skripkus, O. Karasa, A. Blela. J. 
Leonsitis W Mačiokas V. Jaku-

Mo-No-Pole Restaurant, 393 Farm- 
ington Avė & Ccilege Hwy, Plain- 
ville, Conn. — Serving Fri. broiled 
lobster. special with complete din- 
ner $2.75; Thurs. night roast prime 
ribs of beef $2^5; luncheon 12-2:30, 
dtnner 5-9 ctaily; SaL dtaner 5-9:30, 
Sun. dtaner 12-7:30 — SH 7-0110. 
Air concBtttmed. Closed Sunday.

lyvavimas yra atviras visiems 
lietuviams sportininkams. Smul
kesnės informacijos siunčiamos

- ----- Pažusis, M. Lestaskas, A. Baužins- fclubams- Dalyvių registracija p B Pocius, s.
pykdoma per ^orio klubas Būdas. B. Jonušas, J. Ruokis, A 
ar pavieniui iki rugsėjo 8 šiuo Kalinauskaitė, K. Skužinskas, P. 

1O11 Muleckienė. V. Kirvelevičius, J. Kniadresu. A. Bielskus, 1211 Gar- eiūnas M T.

-- ne vyresm Įaip4943 įį? 
lįėmo; tenisa r-r- 1944 m.

Dalyvių registracija atlieka
nt per klubus pagal išsiunfi- 
nėtaš instrukcijas iki rugpjūčio 
22 d- Šuo adresu: P. Misiūnas, 
8863 Homer, Detroit 9, Mielu 
(TeL VI 2^799).

Kadangi- dvyliktosios žaidy^ 
nės yra skiriamos tosios Lietu
vių Tautinės Olimpijos prisnni- 
nimni, už pirmas tris vietas vy
rų ir moterų klasėse bus duo
dami specialūs lietuvių olimpi
niai medabąL

šios varžybos bus paskutinės 
dvyliktųjų žaidynių programo-. norėtų neprarasti progos daly
je, todėl jas uždarant bus į- 
tmkta ALB-nes Centro Vaidy
bos didžioji pereinamoji taurė, 
starta klubui, surukusiam dau
giausia taškų visose dvyliktų
jų žaidynių varžybose kartu-

Sezono uždarymo varžybos
Rugsėjo 15 Clevelande ren

giama lengvosios atletikos sezo
no uždarymo varžybos, ir, ta 
pačia proga, 4-tosios tarpmies
tinės lengvosios atletikos rung
tynės taip Clevelando ir To
ronto lengvatletų dėl L.V.S. 
Ramovės Clevelando skyriaus 
pereinamosios taurės, įsteigtos 
1959 m.

Varžybos bus vykdomos vy
rų, moterų ir jaunių bei mer
gaičių A, B, C ir D* klasėse.

Po 2 dot: J. Gudaitė, J. Be«- 
nitaky, M. Karpiene, G. Grendienė, 
A. Aviža, A ^itas, kun. A Nau
jokas, S. D.B, M. Alukeričtas, P. 
Laptaiauskas, A Petkus, S. Mauke, 
J. Sadusky Graaman, £. Maleski, 
O. Gaputienė, J. Pliauskas.

Po 1^0 doL: B. Jasinskas, O. 
Stūrbytė.

Nuoširdžiai dėkoja
Dafffehtfnlco administracija

1 dtatag rm, eat-ta. 
renįay garage, short 
nsportatfon, statools^ 
he converted to 2- 
LY 3-3269. Owner.

EASY TEStMS.
P.M.-—MA4-4321

'-'•e-?

"t



PRANAS WATTKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ*

NEBŪK ŽILAS

Naciy aukom invalidam žinotina

JOSEPH C. LUBIN

RMRALHOHE

KARLONAS
Fanerai Home

CARROL
Fanerai Home

Dievas, kuris vfeką mato, atly
gina kuo gausiausiai už visą

Dievo Motinai. Kunigų se- 
minm^osaikftėje taisiškilmin- 
gos pamridos ir arkivyskupijos 
paaukojimasNekalčiausiai Ma
rijos širdfiaL; Pamaldos prasi
dės 7. vaiir bus trans- 
Huojamos.perWORL radijo sto-

544 Em* BrMdway 
80. Boston, Mm. 

PrHaii miesto teismo rūmus

Julija Jakavonytė yra miešto 
turtų Įkainavimo skyriaus pir
mininkė; Ona Česnienė ir Jan- 
čiūnienė dirba taip sekretorės. 
Rapolas Tamolonis yra van
dens departamento sekretorius. 
Šias pareigas eina jau kelinti 
metai. Jonas Kiela (Kelley) yra

tuviai daugiausia dirba batų 
dirbtuvėse. Ir neblogai uždirba- 
Nemažas jų skaičius, dirba ir 
rūbų siuvyklose.

. Minų tarnautojai rugpiūčio 
T buvo išvykę f Horseneck. pa
plūdimį specialiu autobusu. 
Gražiame pamaryje maloniai pa 
simaudė ir pasivaišino. Išvykai 
šeimininkavo ponios Bazzanot- 
ti, Casey, Davis ir Kirst- Išvy
ką suruošė Šv- Petro parapijos 
mišių tarnautojų vadovas kun. 
X Klimas.

PAGERBTAS. A. A KŲH-, J. 
PARANSEVIČIUS

šiemet, kaip ir daugelį me
tų, visus vaišino įvairiausiais 
skanėstais Brocktono Rr K. Mo- binįnko skaitytojas iš Pittsbur- 
terų Sąjungos 15 kuopa. Vado- gho, apie savaitę atostogavo 
vavo p. Stašaitięnė su visa sa
vo šeima. Jiems padėjo prie sta
lų daug mūsų prietelių iš Brock
tono. Visoms ir visiems, prisi- 
dėjusiems aukomis, darbu bei 
organizavimu, aiškiame giliau
sią padėką.

Didelė padėtai priklauso ne-

Kas būtų be Bostono? B ten 
dar turėjome labai gražiai pa
ruoštą šv. Petro parapijos cho
rą, vadovaujamą kpmp. Jeroni
mo Kačinsko. Visiems, ypač va
dovui, iš visos širdies dėkoja
me. \

viršininkas gaisrininkų depar
tamento, o Petras Juškevičius 
— to departamento kapitonas. 
Be to, šiame departamente dir
ba dar 8 lietuviai. Joseph 
Wright yra policijos viršinin
kas, labai palankus lietuviams. 
Jo sekretorė yra lietuvaitė. Jo 
globoje dirba 13 lietuviu poli
cininkų. J. Glinuskis yra ser
žantas, o Milutis — leitenan-

Mūsų tradicinė metinė šven
tė, kuri šiemet praėjo su di
deliu pasisekimu, be mūsų di
džiųjų prietelių, Broniaus Bart
kevičiaus ir Onos Jvaškienės, 
būtų beveik neįsivaizduojami. 
Bronius Bortkevi&us pašvenčia 
daug Ūko ir energijos ruošda
mas ir pravesdamas įvairius lai
mėjimus. Jam reiškiam didžiau
sią, padėką. Didelė padėka pri
klauso ir uoliesiems jo padėjė
jams. Ona Ivaškrenė pasirodė' nuilstamiems autobusų organi- 
nuosčabiai gražiai su savo va- zatoriams ir organizatorėms iš 
dovaujamomis tautinių šokių Bostono, Watertyirio, Hartfor- 
grupėmis- Nuoširdžiausiai jai do ir. k.
dėkojame- . Nuoširdžiausiai dėkojame ir

visoms, kurios pravedė laimė
jimus mūsų naudai Čia negali-

E- JOSEPH ZEBROVVSKI 
Laidotuvių direktorius

MOb&tftteKA KOPLYČIA 
su Air Ctndttkm

123 E. 7th 8L, New York B, N.Y.

TėL ST&gg 2-5043

Matthew P. Ballas

40 vaL atlaidai bus rugsėjo 
l — 23, o metinis karnavalas 

m. gruodžio 31- Deja, nd BaĮ* jokių žinių, kaip atlyginama už ir visom nuoširdžiausiai dėko- ruošiamas spaL 3-8. Juonri dau- 
fas, nei Vokietijos konsulatai 
JAV neturi tam reikalai jokių 
blankų, nei aiškesnių instruk-

ISVVKA
I Kfi^MplMfORT, 
MAINEfltata ųH

dai, gali (ir privalėtų) kreiptis 
betarpiai į Vakarų Vokietijos 
vyriausybę ir reĮkalaati sau 
pensijos (kuri siekia iki 100 
doL inėneshri). Tam tikslui rei-

pfldome kiekvieną psgeidavi- 
mą. Jūs galite pilnai pasiti
kėti m&sq patarnavimu iki 
vteų smulkmenų laidojbno 
reikaluose.

Joseph C- Lubta

THEOTORE VOUMR
INC.

ma pradžioje 125 ar 250 dole
rių, vėliau pagal taškus (nuken- 
tėjimo dydį) bus išdalinta visa 
turima suma. Išmokėjimai daro
mi per vietos bankus. Reikia 
pažymėti, kad tai pašalpai gau-

alyva šildomas namas su gražiu 
rūšimi ir 2 automobiliam gara
žu. Graži aplinka. Dideles pa-

BrodctaoM yra vidutinio dy
džio miestas — 65 tūkstančiai 
gyventojų, kurių tarpe yra apje 
6000 lietuvių. Lietuviai dau
giausia gyvena MonteHoje, va
dinamame “lietuviškame kai
me”.
PreL.Pr- Strakauskui vadovau
jant, prieš 10 metų baigta sta
tyti graži, erdvi bažnyčia, ku
ri jau yra išmokėta. Dabar bai
giamas statyti parapijoje dir- 
bančiom seserim vienuolynas-

Kadangi Brocktone yra di
džiausia batų pramonė, tai lie-

prarastą turtą.> i -’ : jame- giausia rūpinasi darbštusis kun.
Kun. L. Jankų* Dėkingi AB>. Ahračinskas.

a-' -an » - rr«---- 1 . tat -KOmU;VMI|K I. T« rranCtSNOnM ZVaVgaiTt*

tuoj. Kaina $28,750.00. Dėl sa- Kas atsimins nuvytusias gė- 
lygų teirautis Tel. IN 34492- • les? KLL J.

Cambridge, Mass. 
N0TARY PUBLIC

WILLIAM J. DRAKE 
DRAKONAS

Romas Butrimas, atlikęs ka
rinę tarnybą, vėl grįžo prie sa
vo orkestro. Orkestro reikalais 
skambinti VI 9-0294.

TeL EVergreen 74335 

sreiHMOMsns 
(ARMAKAUGKAS) 

Gmbortas-BataunMtojM 
MODERNIŠKA KOPLYČIA 

423 METROPOLITAN AVĖ.

h. Jurgio Hetuvin panpQas ide» 
bernas, nuoširdžiai dėkojiYto*-

' InliCTnl - ii" vaSBCuL' KamKHIDEDBHHo 
prisadėjusiem prie parapijas pi- 
Riko rugpiūčio 12. Dėkoja

ir. visiem atsOaųkhiriem į 
pįtadką, kuris parapijai davė 
1211 doL pdno< šiuo metu yra 
taisomas šildymas bažnySoje 
£ klebonijoje?

Petrų jyuolą, gyv. Brookly- 
ne, aplankė dėdės iš Chicagos 
— P. Ąžuolas ir P. Segatas- Vi
si trys lankėsi ir Darbininko 
redakcijoje. P. Segatas, kuris 
Madet. sulaukia 80 metų, rašo 
-ėdęs ir šiemet išleidžia antrą 
eOhi rinkinį “Plauki, mano lai-

MO CHESTNUT BTRErr 

NEW BRIT^IN, CORK.
TA BA B-11B1

EVergreen 8-9770

Joseph Carszva
GRABORTUS 

BAISAMUOTOJAS 
231 BEDFORD AVĖ.

Brooldy<N. Y.

Algis ; Banevičius, ilgametis 
Bostrmo skautų vadovas, su 
šeima rugpiūčio 13 išvyko į 
Fitchburg, Mass., kur rūpinsis 
tos apylinkės amerikiečių skau
tų vadovų lavinimu.

Kun. Laurynas Kemėšis, ku
ris eina kapeliono pareigas šv. 
Jono ligoninėje Rivervale, Aus
tralijoje, ir patarnauja tos apy
linkės lietuviam, rugpiūčio 13 
lankėsi Bostone. Jis taip pat ap
lankė savo brolį kun. Liongi
ną, kuris vikarauja kanadiečių 
parapijoje Kanadoje. Tolimas 
svečias yra seminarijos laikų 
kun. J. Klimo mokslo draugas.

Kun. J. Žuromskis rugpiūčio 
17 išvyko dviejų savaičių ma
nevrams į Camp Drum, N- Y. 
Kun. J. žuromskis majoro laip
snyje tarnauja National Guard 
divizijoje.

Marija Palionytė - Tamošiū
nienė, 72 metų, atvyko iš Lie
tuvos pas savo sūnų Antaną, 
kuris motinos parkvietimu rū
pinosi nuo 1958 metų. M- Ta
mošiūnienė paskutiniu laiku gy
veno sovehoze, suvalstybintam 
dvare, kuris nepriklausomos 
LaMuvos laikais priklausė dr. 
M. Deveniui Kaip žinoma, jis 
1941 buvo suimtas ir nutrem
tas j Sibirą; vėliau atvyko į 
Ameriką. M. Tamošiūnienė, ki
lusi iš Dzūkijos, Jezno nrieste- 

skriamas seserų statomos nau- 1914.1922 taip pat gyve- 
jos koplyčios fondui. jx> Amerikoje Sūnus Antanas

grįžo į Ameriką 1935, vyras mi
rė. Tamošiūnų mažutis ūkis (tik 
6 ha.) buvo prijungtas prie mi
nėto sovehozo.

Skautai ir skautės į vasaros 
stovyklą (Manomet, Mass, prie 
Cape Cod) iš New Yorko iš
vyksta rugpiūčio 26, sekmadie
ni, 7:30 vai. ryte nuo Apreiš
kimo bažnyčios. Mišiom visi 
renkasi 7 vai. Kelionė į stovyk
lą ir atgal vienam asmeniui at
sieina. 10 dol. Pinigus reikia į- 
teikti A. Samušiui. Už stovyklą 
mokama 15 dol- Iš skautų pi
nigus surenka Vytautas Abro
maitis, iš skaučių — Rima Bru
žinskienė. Grįžtama iš stovyklos 
rugsėjo 3, pirmadienį, apie 8-9 
vai. vak.

Vilko prezidiumas posėdžia
vo New Yorke rugpiūčio 11. 
Apžvelgtą tarptautinė padėtis 
ir pavergtųjų gyvenimas Lietu
voje. Paskutiniu metu buvo 
daug galimybių susitikti su lie
tuviais atvykusiais į Vakarus į- 
vairių pasirodymų metu (spor
tas, festivalis ir pan.), be to ir 
į Vak. Vokietiją per 34 me
tus yra atvykę iš Lietuvos per 
3000 asmenų-

LsMotvrig Dtaektorius 
Ir BdBūMMsjss

74 PROVIDCNCE ET.
WORCEtTSR» MASE.

BL 4-4737 BL4-11BB

T. B. SHALINS
- Jalinskas 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

84-02 JAMAICA AVĖ. 
(prie Foreat F*rfcway Btatfoa)

VVOOOHAVEN, N. Y.

Suteikiam garUngas laidotuves 
Kofty&ofi nemokamai visose 
miesto dalyse; veikla ventiliacija

TeL VIrginia 74499

JT komisaras tremtiniams ti re^stravimosi laikas jau pa- 
praneša, kad nuo nacių nuken- sibagė (1962 kovo 31). Tačiau 
tėjusiems jau pradedama išmo- visi tie, kurie dėl tautybės 
kęti venkartnės pašalpos- To- taip nukentėjo nuo nacių, .-tad 
kių užsiregistravo virš 40,000 tapo chroniški ligonys, .invaU- 
iš 52 įvairių kraštų, net 6,000 
iš JAV. Didžiausioji grupė (virš 
20,000) yra lenkai, po jų seka 
rusa, ukrainečiai if kiti. Lie
tuvių vos keli šimtai.

Sis atlyginimas yra tik vien- kis kreiptis | Vakarų Vokieti- 
kartinė pašaipa, tikriau paša- jos vyriaūsybę adreso: Bondes- 
kius, pirmoji pagalba. Išmoka- verwMt&ngsamt, * HodšauSf 

Kodn, Germany. Tetas'p»

Turėjome labai daug mūsų 
prietelių, kurie Jisokeriopai prf- 

____ __________________ y— v., r ridėjo prie: pikniko pasisekimo 
reiškinius paduoti baigiasi 1962 tijų. Taip pat neturime Balfe savo darbais ir aukomis- Visiem

(BIELIAUSKAS) •
FUNĖRAL HOME

M. P. BALLAS — Directoriua 
ALB. BALTRUM A8 - BĄLTON

- Reikalu VfldCjss

•80 GRANO STREET
BROOKLVN, N. Y.

NOTARY PUBLIC

Lietuviu sąskrydis rugsėjo 
3 (Labor Day) įvyks Jėzaus Nu
kryžiuotojo seselių sodyboje. 
Prasidės 11 vai- mišiomis- Bus 
muzikos, žaidimų, šokių. Pelnas

pas savo giminaičius Rapolą ir 
Dorą Tamulionius ir brolį Juozą 
Skrebį.

Ričardas ir Patricija Raidžiai 
(Pell) perskelia į savo namą, 
28 Wilder St, kurį pastatė 
Triner Construction Co- Jaunie
ji Peldžiai augina du sūnelius 
ir dukrelę ir dar laukiasi “gar
nio” šiom dienom. Richardas 
yra buvusio Datinninko admi
nistratoriaus Antano ir Petro
nėlės Peldžių sūnus.

$y. Kazimiera par. mokykla 
pradeda darbą rugsėjo 5. Užsi
registravo tiek, kad preL Pr. 
Strakauskas su skaudančia šir
dim turėjo kai kuriem atsaky
ti, nes .nėra vietų ir trūksta 
seselių mokytojų.

“Florai HertT yra nuo- 
' stabi priemonė plaukų 

priežiūrai ir natūraliai 
jpoivai atstatyti Be da

ta ir cbemfkalų natūrali
plaakų spalva. iBnylcsta galvon odos 
niežėjfanas. Plankai tampa gražiai 
Žibantys, ndnkttL sveiki ir lengvai 
•ūkuojami. Neatrodo dažyti. At- 
stųsklte 33.00 už didelę 8 oa. bonkų. 
Kanadoje 34.00. Garantuojame, bū
site patenkinti. — TROPICANA, 
DepL A; PJO. Rok 305, Clinton, Ind.

Gėlės ant karsto - gražus 
pagerbimas, bet, jos greit vys
ta. Negaila, jei tas gėles su
sieina sesė iš savo darielk>. De
ja, Amerikoje darždų neturi
me, gėles perkame, didžius pi
nigus mokame, o kapų sargas 
dažnai jų neuždeda na ant nau
jai supilto kapo, nes kol lai
dotuvės paruošiamos, gėlės jau 
nuvytusios.

Dešimt šaunių vyrų gailėjosi 
mirusio kun Jurgio Paransevi
čiaus ir laidotuvėms nutarė ne
pirkti gėlių, o vykdyti a. a. kun. 
Jurgio troškimus: padėti Vargs
tančiam broliui, pasiųsti per 
Balfą Punsko lietuviams rūbų 
paketus (kun. J. Paransevičius 
kilęs iŠ Dzūkijos).

Dešimt vyrų sudėjo 120 do
lerių, už kuriuos Baltas jau iš
siuntė 20 paketų, štai tie vy
rai: J. Valiušaitis — 20 doL, 
A. Dičmonas 15, Vacį. Alksni
nis 15, A. Kaunas 15, P. Min- 
kunas 15, A. Benderius 15, V. 
Stasiukynas 10, E. J. Valutis 
10, A. Antanaitis 5, P. Povi
laitis 5 doL

Gražus ir labai girtina^- va- 
vyzdys; juo tinkamai pagerbtas 

cm 1 Mc DftiMT 1 1 mirusis ai a. kun- J. Paranse- COtLEGE L I. sek- TuQ vejJ[slOT
,‘r, ašaras New Yorke damimšo. 

Agnės Aądemy parduotona daaugsmo borais
2 šeimų munms (6-7 kambarių) £ .Mijį ir

už geradarius dvidešimtyje 
Punsko suvargusių lietuvių lūš
nelių.


