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Sovietų Sąjunga visokiais bū
dais mėgina išgauti Amerikos 
pripažinimą, tad Lietuva pri
klauso Sovietų .Sąjungai ir 
Maskvos pareigūnai gali kalbė
ti ir veikti Lietuvos valstybės 
ir jos gyventojų vardu. Vienas 
iš tokių būdų — mėginimas iš
gauti Ša mirusių lietuvių pati
kimus, j kuriuos pretenzijas ga
li raikšti jų giminės Lietuvoje*, turi ryšį su New Yorko viena

Sovietai yra nusamdę Ame
rikoje agentus, tad atskiruo
se miestuose sektų tokius pali
kimus, informuotų, ir tada pra
sideda jų išgavimo istorija. Jie

0 Kuba, Berlynas?
Valstybės sekr. Rusk ir So- ® 

vietų ministeris Gromyko rug
sėjo 25 kalbėjosi tris valan
das. Bet nebuvo čia visai už
siminta nei apie Berlyną nei 
apie Kubą. Rusk daugiausia rū
pinosi dėl Laoso ir spaudė 
Gromyko, kad Maskva paveik
tų komunistines valstybes at
siimti kariuomenę iš Laoso, 
kaip buvo pažadėta. Amerika 
savo karinius patarėjus, kurių 
buvo 1,000, jau atitraukia, o 
komunistai visai nesirengia. Jų 
kariuomenės, daugiausia iš šiau
rės Vietnamo, esą 10,000. Ame
rika tebereikalauja, kad Laose 
veiktų bent šiek tiek tarptau
tinė. kontrolė, bet Maskva ją 
atmeta.

— Vaisi, sekretorius Rusk 
rugsėjo 25 ir 726 k^bėjod. ® 
lotynų Amerikos diplomatais 
dėl Kubos reikalo, kuris bus 
svarstomas Amerikos Valstybių 
Organizadjos konferenajoje 
spalių 2. Lig šiol ne visi rodo 
pritarimo.

advokatų firma, kurios advo- pretataęnA|) parašus valstybės departamento raštą,
_ f notarą? ir rašytą 1962 hafem^to 11, ta

riame buvo sakoma:
“Jungtinės Valstybės niekad 

nėra pripažinusias Lietuvos in- 
korporąajos f Sovietų Sąjungą 
ir nuosekliai dėl t6 nelaiko So
vietų diplomotinių ar
rimų pareigūnų ar jų advoka
tų turint bet kurias teises veik
ti lietuvių vardu, kad paveldė
tų turtus asmenų, mirusių Jung 
tinėse Valstybėse".

Toliau rašte pažymėta, kad 
toki įgaliojimai yra be vertės, 
nežiūrint, kurioje vietoje jie 
yra sudaryti.

Queens County teismo* įga
liotinis 1962 rugpjūčio 22 pra
nešė, kad New Yorko firmos 
advokatam suteikti įgaliojimai 
negali būti pripažinti.

Tai viena gyvenimo sritis,

katam Sovietai parūpina įga- patvirtindavo vietas 
liejimus vesti Amerikos tris- jau jų parašus Sovi 
muose palikimo bylas.

{galiojimus tiem advokatam
surašydavo anksčiau Lietuvoje,

t-ibiu, -s-*
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IR VĖL OĖL LAOSd. Valst sekr. Rusk ir min. Gromyko kalbėjosi dėl 
neįvykdyto pažado atitraukti svetimas kariuomenes iš Laoso.

metė. ' 2
Tada Sovietai sugalvojo pre

tendentus į palikimą nugaben
ti į Minską ar net į Maskvą 
ir įgaliojimus sudaryti ten, to
se respublikose, kurios Ame
rikos vyriausybės yra forma
liai pripažintos.

Kiek pasisekė Sovietam šis 
triukas, rodo viena byla, ku
rią sprendė Oueens County 
teismas. Byla netė Jurgio Pui
doko palikimą.' Wolf, Popper, 
Ross, Wolf, Jonės advokatų kurioje Amerikos teismas atsi- 
firma pristatė palikimų admi
nistratoriui įgaliojimą iš velio- 
nies trijų seserų ir vieno bro
lio, gyvenančių Lietuvoje. Įga
liojimas buvo surašytas jau 
Minske 1961, ir advokatai pra
šė teismą tą įgaliojimą pripa
žinti.
^.Teismas atsižvelgė j Lietu-

Yorke p*r ącr>>adyalcaty 4C. Vo- 
ketaitį pateiktus dokumentus 
ir paiškinimus. Atsižvelgė į

BERLYNO REIKALAI:

cūzija rugsėjo 25 parašė no
tas Sovietam, kad ji palaiko 
įtampą dėl Berlyno ir kad jos 
atsisakymas derėtis esąs be pa
grindo.

Kas pasipnesmo 
ai ir Jugoslavijai nebus paramos Sovietų invazijai' 

Darbo žmones

iŠ ALTO VALDYBOS 
NEVEIKLOS

Kas tą veiklą užblokavo?
Draugo pranešimu, naujoji 

Alto valdyba savo posėdyje 
rugsėjo 15 “posėdžiavo visą 
pusdienį ir beveik visą vaka
rą”. Bet “ir šiame susirinkime

NELAUKTAS SMOGIS 
PREZIDENTO POLITIKAI

Senato ir Atstovų Rūmų ko
misijos bendrame posėdy rug
sėjo 26 sutarė nubraukti para
mą Lenkijai ir Jugoslavijai. 
Prezidentas buvo paragintas at
šaukti Jugoslavijai palankius 
muitus. Bendram pasitarimui 
vadovavo kongresm. Wjlbur D. 
Mills, Arkansas demokratas.

— Jugoslavijoje skelbiama, 
kad Chruščiovas metų pabai
goje vyks Į J. Tautas ir maty
sis su prezidentu Kennedy. KONGRESM. WILBUR D. MILLS

nepajėgus susitarti dėl parei
gų pasidalinimo valdyboje, su- AMERIKA PASIŲS KARIUOMENE 
daryta komisija vesti tohmes- 1
nius pasitarimus pareigų pasi- prieš 
skirstymo reikalu”. torių

Rugsėjo 22 buvo sušauktas Tai istorija dėl vieno stu- 
ALRK federacijos centro vai- dento, kuris pavirto princi- 
dybos pasitarimas “Alto refor- pu ... Mississippi universite- 
mų reikalu”. Pasitarime, kaip tas atsisakė priimti 29 metų 

negrą Meredith. Federalinis 
teismas nusprendė, kad univer
sitetas turi priimti. Kitaip uni-

informavo Draugas, “nutarta iš
reikšti pasitenkinimą ALRK fe
deracijos ir LRKSA atstovais 
Alto valdyboje dėl tiesios ir 
teisingos laikysenos pareigų pa
siskirstymo ir ateities darbams 
pasitvarkymo bei planavimo at
žvilgiu ... Jei ir tolimesni val-
dybos žygiai pasitvarkyti pagal 
visuomenės pageidavimus ir iš
laisvinimo darbų vedimo rei
kalavimus nebūtų sėkmingi, 
Am. R. Kat Federacijos centro 
valdyba prašė savo atstovų tuo
jau ją painformuoti, kad bū
tų galima padaryti atitinkamas 
išvadas”.

E .kitų šaltinių tenka patir
ti, kad pagrindinė kliūtis susi
tarti dėl valdybos pareigų pa
siskirstymo yra P. Grigaičio 
reikalavimas, tad jis būtų val
dybos sekretorius, o Mykolo 
Vaidylos — kad jam būtų pa
liktos iždininko pareigos.

Mississippi gubema- verriteto pareigūnai gali būti 
suimti. Mississippi gubernato
rius Ross R. Barnett paskelbė 
įsakymą, kad bus suimti tie fe- 
deraliniai pareigūnai, kurie 
mėgins suimti universiteto žmo
nes. Kita prokliamacija guber
natorius paskelbė Meredith, 
kad dėl visuomenės ramybės 
ir tvarkos išlaikymo jis nebus 
priimtas į universitetą. Federa
linis teismas pašaukė guberna
torių į teismą, kad jis trukdo 
vykdyti teismo sprendimą. Gu
bernatorius atsisakė kvietimą į 
teismą priimti. Federalinė val
džia rengiasi siųsti kariuome
nę, kad priverstų teismo spren
dimą vykdyti ir gubernatorių 
suimtų. —

Kubos Castro rugsėjo 25 pa
skelbė, kad sutarė su Sovietais 
statyti jungtinį “žvejų” uostą 
Kubos vandenyse. Sovietai jo 
statybai vadovaus ir jį dešim
tį metų pagal sutartį valdys. 
Nepaskelbė, kurioje vietoje bus 
tas uostas. Spauda betgi spė^ 
ja, kad tai gali būti Banes, 
šiaurinėje Kubos dalyje, per 
85 mylias nuo Guantanamo.
AMERIKOS UOSTŲ 
DARBININKAI PRIEŠ KUBĄ

Amerikos uostų darbininkai 
jau dveji metai boikotuoja So
vietų laivus, kurie veža krovi
nius į Kubą. Rugsėjo 26 jie 
boikotą praplėtė — atsisako 
patarnauti visiem laivam, kurie 
gabena krovinius į Kubą ar iš 
Kubos. Pirmasis tokį boikotą

Prezidento patarėjas ap
saugos reikalam Bundy keliau
ja po Europą, jis bus ir Ber
lyne. Jo tikslas — atstatyti pa
sitikėjimą. Pažadėjo, tad pre
zidentas priims Berlyno bur
mistrą Brandt.

— AHiro vyriausybę suda
ryti pavesta politinio biuro pir
mininkui Benai.

patyrė Jugoslavijos laivas.
— Apsaugot departamentas 

paskelbė, kad Kubos bėglius 
savanorius organizuos | atski
rus karinius dalinius, kurie 
bus apmokomi ispaniškai. Tai 
nieko bendro netari su kova 
dėl Kubos.

— J. Tautose rugsėjo 25 
Panamos užsienių reikalų mi
nisteris skelbė nepasitenkini
mą sutartimi su Amerika dėl 
Panamos kanalo. Vadino ją 
neteisinga ir pažeminimu Pa
namai. v

— Amerika sutiko perduoti 
Izraeliui raketinių- ginklų — 
apsaugai nuo Egįpto, Syrijos, 
Irako, kuriuos raketiniais gink
lais aprūpino Sovietai.

— Lėktuvo* kuris sekmadie
nį nukrito į Atlantą, išgelbėta 
48 asmenys, žuvo

— Ispanijoje rugsėjo 26 siau
tė audros su potvyniais, žuvo 
330.

n# Ameriką vdkti. Europa
-'.į - '.’J-.■>*■* ..."'■•V.

—tai ne mūsų reikalas. .. 
Maskva po kaltinimo Ame- 

ritau/kad ji rengianti invazi
ją į Kubą, ėmėsi jwjo žings
nio įsitvirtinti Ki 
lų . atgabenimo j , Ė 
bojo statyti uostą, k»
ris bus vaHOmas per "dešimtį 
mėty" rusę. JMIa^bazės sulojo 
turės tokiu -būdu bazę- vanck 
nyso. Joje laftys ne tik žveją 
laivus, bet ir povandeninius 
laivus, Tąi papildomas kojos 
įkėlimas į Vakarinę hemisferą. 
Planingas, palaipsniui, kėlimą- 

Amerikos Žemyną. Masina < bins budrumą dėl Sovisty vaik
io* Kuboje". Esą jei uostas bus 
vsurtojamas sargybiniam laivam, 
tai bus laikoma, jog tai defen- 
zyvinio pobūdžio uostas, jei po
vandeniniam laivam, tai Ame
rikos požiūris bus kitas ... 
Stebės, stiprins budrumą; tai 
pasyvios priemonės. Jos reiš
kia tą patį, ką buvo paskelbęs 
Lappmannas: stebės ir lauks.

D. Lavvrence (NYHTj tvirti
no, kad prezidento ir valsty
bės sekretoriaus patarėjai nu
rodinėja, jog daryti ką nors 
dėl Kubos reikštų didinti įtam
pą dėl Berlyno. Tuo įkalba
mas Amerikos tylėjimas.

Tačiau būtų neteisinga saky
ti, kad vyriausybė nieko neda
ro, lik jos darymo metodas ki
toks. Rusk siekia, kad dU Ku
bo*. Amerika puti vienu nieke 
ąmdąryfy, bet- kad ji'iuotgMi- 

fcžhū daryti, būtent, su- 
ou^ganteuoty Kubos ūkinę blo
kadą prikalbintų Nato ir loty
nų Amerikos sąjungininkus ne- 

sienių reikalų min. Schroeder mais, kad Amerika savo įsipa- duoti laivų sovietinėm pre- 
pas valstybės sekr. Rusk. Pa-, reigojimus Europos'saugumui į Kubą ir pačiom su Ku- 
gal spaudos pareiškimus, Aden- atliks. Tie užtikrinimai, matyt, t>a neprekiauti. Tokiu, reikalu 
aueris norįs iš prezidento gauti neįtikina. . Rusk veikė tarp diplomatų New
tiesioginius atsakymus į susirū
pinimą dėl Amerikos politikos. 
Ądenaueris pareiškė nežinąs, 
ar "Kennedy užsienio politika 
planuojama tik tai vieani eta
nai". Jis turįs jausmą, kad 
Amerikos prezidentas "neįver
tina tinkamai pasaulio komu
nizmo tiksty ir pavęję gal būt 
savo patarėję įtakoje".

E savp pusės jis turįs įspė
ti dėl Sovietų siūlomų demili
tarizuotų zonų, už kurias So
vietai duosią garantijas, kad 
vakarų Berlynas buriąs lais
vas. Aednauejis norįs įspėti, 
kad Sovietų garantijos yra be
vertės.

Taip skelbia vokiečių spau
da. Amerikos atstovybė pareiš
kė neturinti žinios dar apie 
kanclerio planuojamą kelionę 
pas prezidentą.

Galima betgi spėti, kad

AR VYRIAUSYBE IMSIS 
PRIEMONIŲ?

Valstybės . departamentas, 
kaip informavo NYHT, j nau
ją sovietų žygį pažiūrėjo ra
miai. Pareigūnai pareiškė, kad 
"Jungtinė* Valstybė* padrigu-

sis j 
kalba ir veikia.

AR AMERIKA MATO 
PAVOJŲ?

N. Y. Times pažiūrėjo į 
naują bazę be įprastinių rami- 
nimosi iliuzijų. Pranešimą apie 
sovietinį uostą Kuboje palaikė 
“kūjo ir pjautuvo šešėliu, ku
ris ima temdyti vakarų hemis
ferą”. Ima temdyti, nes žvejų 
“uostas gali virsti povandeni
nių laivų baze. Jo rdkšmė bus 

stojo teisės pusėje ir pariprie- juo didesnė, kad tai netoli 
šino Sovietų Sąjungos pasike- Guantanamo bazės, netoli Cape 
sinimui uzurpuoti Lietuvos vals- Canaveral — tokių jautrių 
tybės teises. Amerikos vietų.

Vokietijos kanderis Aden- Adenauerio kelionė būtų ato 
aueris metų pabaigoje atvyks kymas į .prezidento patarėjo 
pas prezidentą Kennedy. Prieš apsaugos reikalam Bundy ke
tai spalio 15 dar lankysis už- liones. po Europą su užtikrini-

KOMUNISTAI IR SEGREGACIJA

Yorke.
KAIP ATSILIEPS
SĄJUNGININKAI?

E Norvegijos
..Rusk patyręs: “T
problema". Anglijos vyriausy
bės nariai kalbėjo per televi
ziją: “Tai iš esmės Amerikos 
problema". Panašiai Anglijos 
spauda. Netgi artimiausias 
Amerikos kaimynas, Kanada, 
delsia eiti su Amerika dėl Ku
bos.

Toki atsitikimai sujaudino 
amerikiečius. N. Y. Herald Tri
būne vedamajame su kartumu 
rašė apie "Nato valstybię apa
tiją, abejingumą ir neveiklu
mą". D. Lawrence ėmėsi čia 
pat įtikinėti, jog tai ne tik 
Amerikos proNema, jog tai 
“pasaulinė problema”. Kas bū
tų, girdi, jei Amerika nesikiš
tų, sakydama: Berlynas — tai 
Europos problema, Vietnamas 
— tai Arijos problema. Primi
nė, kad 1930 tik dėl Europos 
valstybių nevieningumo ir pa
krikimo nepasisekė ūkinė Moka 
da prieš Musolinį, kai jis už
puolė Etiopiją.

AR TVE ARGUMENTAI 
PAVEIKS POLITIKUS?

Viena ir oficiali pusė — ko- mano kraštui”. Tačiau FBI pri- 
munistai yra segregacijos prie- kalbinta, ji teliko dalyvavo par

tijoje iki 1960, Ji liudijo, kad 
rus prieš segregaciją. Partijos, ~ nors ji gyveno Clevelande pie- 
sekretorius Benjamin J. Da- tų rytų pusėje, bet į tozrijo- 
vis, kaip informuoja Jack Lot- no partijos celę jos nepriėmė,
to (Journal American), įsakė Joje tebuvo tik baltieji Ji ta- vargui. r-ouuna oe 
dabar atidėti visokią kitą ak- rėjo eiti į šiaurinę rytinę, daį dies” ir be “logikos”. Jie 
d ją ir sutelkti jėgas į rasinių Ji skundėsi dėl tos segregad- ri, anot prezidento Kennedy, 
incidentų organizavimą kuo pla- jos kom. partijos viduje, M kai ją kraštai “šiuo meta nau- 
čiauriu mastu. niekp nelaimėjo. O skundė! y®nfs^. O jtan naudingas biz-

Antra neoficiali pusė — ta* ne katakftaa taip pačiam |w- nds m Kabo, ir jam pateisinti 
■nunirtai praktikuoja tsgrega tijos aekretorM Davis, tari -griebsią stato argumento: juk 
dją savo tatoo. Tai liudijo dabar otgMtauoja akciją prK AaMftu taip pat sustiprino 
Mrs. John Broun, gyvenanti segregaciją. pntytaą su rytų Europos ko-

" mantaiuliii režimais, tai ko*
— J. Tautas Sovietai ir b <M tarta nutraukti su Ka

liau reiktata “troikos” bos NMta? Jei Amerikos po* 
toriato. Ttaau diplomatai sęė- Utika tetati ir fitaėti, ta 
ja, tad sutiks ir vėl taklmi dėl mta tarime veikti, kur ji 
palikti U. ThanL

dabar Los Angeles, seniau gy
venusi Clevelande. A pati yra 
negrė. Ji Clevelande buvo įsto
jusi į kom. partiją 1947. B jos 
pasitraukė, kai suprato, jog tai 
konspiracinė partija “sugriauti
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w bū*y pMirHri Cteomba. Juos priėmė vidurio 

te Afera-. Ąfnkos reikalam pareigūnas i
. Vance ir J. Tautų patarėjas Je- ;

Nehnr jratnmio, rome Lavaltee. Pastarieji kai- rf L!™/ j

mumbospavaduotojas. Tm bu
vo pirmas Sovietų pasirinkimas. 
Kaip antras pasirinkimas galė
jo dar būti koalicija, temoje 
būtų prosovietinis ir nėotralis- 
tinis elementas. N*tm» ir Ari-, 
jos -— Afrikos ekstremistam 
būtų priimtina “neutraliojo” A- 
doutos ir prokomumsto Gizen- 
gos koalicija. Jie būtų sutikę 
ir su priešinga kombinacija— 
Gizenga—Adoula, jei to reikė
tų. Vienas varijantas betgi bu
vo nepriimtinas Arijos — Af
rikos ekstremistam — tai pro- 
vakarietinė koalicija: Adoula- 
Tshombe. J. Tautę atstovai, ku
rių padėtis, ir fisolofija reika
lauja patenkinti visas puses — 
komunistinį bloką, Arijos—-Af
rikos ir Vakarų — buvo pa
lankūs koalicijai, kuri apimtų 
prokomunistus, neutralistus, 
konservatyviuosius, kai kuriuos 
provakarie&us. Jie matė/ kad 
tam ir gali tikti Adoulos — 
Gizengos koalicija. Čia JT min
tis sutapo su Arijos — Afri

kos.

Ir tam reiktų bu K^angaipasiųsti atstovus , 
’ Departa- , j' pariąmento posėdį; reikia, • ggg 

”,5 kad (Sieoga atoįritoi km dau- 
gumos. Vance patarė, kad State- ' 
lens su trim katengfečiais? su-* 

rašytų tekstą, kuris būtų per
duotas Katangos pari&mento,

Tshombę^ 
mentes to ėmėsi? Ir senatorius 
pasakoja šią nepasakotą isto
riją. -.X '

KA1PRUVQSUTSHOMBE 
SUSITARTA? ■

Kai atrodė, jog- Gizenga ga- nariam, vykrtantietn j Į^opold-
Ij Kongo parlamente laimėli 
valstybės departamentas susi
rūpino paveikti Tshombę, kad 

Katengos atstovai dalyvautą po-

yiHe. Tekstas buvo surašytas, 
nuneštas aukštesniam depar
tamento pareigūnui ir ten pri
tartas. Tą susitarimą tarp de-

GIZENGA IR ADOULA

SPAUDĄ

OKUPANTO T ALKININKU RŪPESČIAI
VilmąEs, kad ŪętaĮves terfto? 
riją ląiky^ Sovietų Sujungęs 
dafim ir tuo l^ęvictaptų de fae- 
to savo pastovią p^tšęą ae-

... .f. (Tąsa.iš pr. puto.)

Piktinosi 
likos chorą 
tų’Šąjigos^estoose, bet ne 
VilmuJe,Ry®J^ir Taline.
korėtų ir okupantas, kad jie 

koneęrtuotų, Vilnitgę w; ft No
rėtų ne dėl to« ^4 Vilniaus 
lietuviai i|^^ Abęno, 
bet , kad' Amerika nustotų da- 
riusi skirtumą tarp Maskvos ir
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BAVASARK> r® VASAROS SEZONAMS DOVANĄ

Sumtąnaipristatosni ne ankščiau, kaip po —2 mėnesių

Itperilivtmftū nepaprastai žemom URMO KAINOM ' 

atraito vilnonės nvMflngOft - importuotos ir vietinės — 
3? joee krautuvėse

elij Fordas jau pagadini
Amerikos mėgiamiausia mašina, su mažiausiai rūpesčių pasimatymai. Svarbu susitiki* 

mai, ryšiai, bendravimas, kaip 
tai sovietų atstovybė organi
zuodavo ir senais laikais Lie
tuvoje. Metodas tas pats. O jo 
tikslas dabartiniu metu — pa-

VILNONĖS MEDŽIAGOS JOSŲ ARTIMIESIEMS 
IMPORTUOTOS IR VEHNĖS

11llllli v'

’63 Super torųue Ford Galaxie (Priekyje matosi Gaišatie 
500/XL 2-jų durų Tjardtop'). Išvaizda. pajėgumas — da
bar jautiesi kaip nuostabia jame Thundeįbtrd! Rieda Švel
niai. kaip Thunderbird — pamėginkite ir {aitikinrite! 
Galingasis Galarie turi iki 405 arklio ėgų.

fciili. .... -

valdfios įstaigas už laisvą Liė: 
tavą, akcija, kuri priešinasi 
okupanto planam, fino kartu 
labiausiai praradęs nervus 
“Laisvės” laikraštis dėl “komi
teto už rezonuojąs” lankymosi 
Kongrese — kam tokie kaip 
“frontininkas — respublikonas 
Leonardas Valiukas, energin
gai vražiaa ( Kongreso- įstai
gas; kaibėdąmas visų lietuvių 
vardu”. -

fmckeltaįlprij

SUPERIOR PIECE GOODS CORP.
209 Orchard Sfreet New York 2, N. Y.

Tai AL 4-8319

Norite geros—meniškos fotografijos
FOteTRKTO, AEDIOe, VAIKŲ 

įvairių progų — vesUivliL krikštynų, gtm tądien tų, pobūvių ir
pati, nuotraukų; norite atnaujinti seną fotografijų? Jums
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Ilgiausia, patraukliausia naujų mašinų linija —>• 
dar pardavėjai niekuomet neturėjo tokios! Ke
turių klasių... 44 Įvairių modelių mašinos pa
gamintos pagal naujausius aukštos rūšies stan
dartus ... viskas įrengta taupant aptarnavimą, 
tereikia patikrinti per metus du kartu arba kas 
6000 mylių. Sutaupoma laikas, rūpesčiai, pinigai!

*S3 Fort Fairlane Hardtop (Toliau matosi Fairiane 500 
Sports Coupe). Visiškai naujas pusiausunkus... su stip
riu V-€! Viso devynių rūšių Fairianes! Trijų rūšių vidu
tinio svorio vežimai. Du visiškai nauji modeliai haztitopa. 
Keturi Sedans. Vietos kaip didžiulėj mašinoj, važiuoją 
puikiai... Naujos išvaizdos... žema kaina. THdeBs pa
sirinkimas 260 V-d ... 221 V-8 (ar normalūs 6 CUndertų).

KOVA WU» MALDĄ 
VYKDOMA .'7

Ktomesha Ūke, N. Y./Švie- 
timo departamento šefas dr. 
Cbaries A ferand rugsėjo 25 
taokykhį superintendentu kon- 
ferendjojė‘paskelbė, kad vto 
Sojoj mokykloj raiMMMv; noį3 

’ DteltyttMs S toMS* *'

SSE

Amerikos mėgiamiausia su 
m«Musiri rūpesčių mąfiną

Būtinai pamatykite mėgiamiausią masiną pss jums artimiausią pardavėją *—dar šiandien!

HickSvilel, L. L, švietimo ta-; 
ryta buvo nutarusi teisti 
taniam kalbėti strofą iš “Tbf^ 
Star-Spangled Ėimner”. Švieti- 
mo komiaijoteerius dr, Alton 
te-tad ūifcfitorfi, kaip “imtl^ 

trnnafiturinį” dalyką.

— Amerika* Valstybių Orgą* i 
nizacŲoa konferencija bus 
sbingtone spalio 1 Kubos reta- 
kaiam. Sutiko dalyvauti 19 vals
tybių.

Visi kailiniai siuvami mūsų siuvyk
loje, todėl kainos pigios. Pirkdami bet 
e steikite pas mus- ir įsitikinkite, 

taip pat pataisome kailinius, kai- 
ttaritaus apsiaustus, šalikus (štols). — 
Ctįjlfp pasirinkti iš didelės atsargos 
lĮĮMakulio, aliaskos ruonio, minko ir 

dirbtaių.

Dėdelis pasėrmktouu

FURCO.
■- Z ’ RTOO6 KAILDOV SIUV»JAI

F50 ^eri Streot I Now Yodt, N. Y. • Room 402



ADELAIDĖS-miestas Australijoje. Čia gyvena apie 2000 lietuvių.

SIMAS SUŽIEDĖLIS

LEGENDA IR FAKTAI
žudymo bylai, į kurią įstrigo 
Jonas Sičinskis, Valentino sū
nus. Nebuvo jis koks vaikaga- 
lys, jei vedė našlę ir apėmė 
net kelis dvarus, tad jo tėvas 
Valentinas bus atsiradęs Lietu
voje žymiai anksčiau, gal dar 
prieš Liublino uniją arba jos 
laikais. Nėra jokių tikresnių 
žinių nei apie tą Valentiną Si- 
dnskį nei apie jo provaikius. 
Upytės istorijoje savo pėdsa
kus paliko tiktai Jonas Sfcins- 
kis ir jo sūnus Vladislovas. Vie
nas susipynė su žmogžudyste, 
o antras buvo supintas su Ci- 
rinko legenda.

Lietuvos žmonės tuos lenkiš-

stipresnin mazgu surišo abi 

irBumnuun dvaru v

UPYTĖJE buvo ne tiktai pi
lis, bet ir dvaras. Pilis pri
klausė seniūnui, o dvaras — 
bajorui. Tai buvo jo asmeninė 
nuosavybė. Mafi ir Upytės se
niūnijoje, kaip ir kitose vieto-

"Lietuvię Umta pasižymi sa
vo dorovingumu, gražiais papro
čiai^, kuriuos p yra išsaugoju
si nuo pat seniausių laikų** .. 
Pasakotoias tuds žodžius ima 
iš vokiečio Friedricho S. Bo- 
cko (in. 1788), Karaliaučiaus 
universitete profesoriaus. Ir to
liau rašo:

“Visi mokslininkai istorikai, 
rašydami apie Lietuvos praei
tį, nustato, kad Lietuvoje va
gystės visai nebuvo žinomos. 
Vagys, arkliavagiai Lietuvoj at
sirado su rusais... Rusų moks
lininkas Afansjev (Aleksander, 
m. 1871) pripažįsta, kad lietu
viai senovėje nieko neslėpda
vo nuo savo tarnų”.

Alžiro rinkimai sovietiniu 
pavyzdžiu
Alžiro išrinktas parlamentas 

rugsėjo 25 išsirinko pirminin
ką Ferchat Abbas, kuris buvo 
pirmasis laikinosios vyriausy
bės pirmininkas. Jį siūlė į par
lamento pirmininkus politinis 
biuras, kuriam vadovauja Bel- 
la. Kito kandidato ir nebuvo. 
O ir kandidatus į parlamentą 
tebuvo surašęs politinis biuras 
ir nepatinkamus išbraukęs.

KAS BENDRUOMENĘ 
SKALDO?

Teisingai J. Bachunas paste
bi, kad \ Australuos lietuvių 
bendruomenės reikalai yra pa
šliję. Mato tai ir kiti, ne tik-, 
tai J. Bachunas, greitomis pra
važiavęs pro Australijos lietu
vių kolonijas. Bet pamatė tik
tai paviršių, tik padarinius, ne
suvokdamas gilesnių priežasčių. 
Iš praeivio keliautojo negali
ma to nė reikalauti. Bet yra 
jau ‘ kitas reikalas visą kaltę 
versti vieniem, gi užsistoti ir

nes pareigas. Tai buvo pabrėž- 
ta.ir paskutiniojo Lietuvos sta
tuto laidoje (1588). Teisiškai 
tegalima buvo ateiti į žentus 
arba užkuriom, kaip Lenkijon 
yra nukakęs Jogaila, vesdamas 
Jadvygą (1386). Nevainikuotų 
Jadvygėlių Lietuvos didikai ir lūs Mikalojaus Vekaviriaus nu- 
bajorai susirasdavo Lenkijoje 
ir daugiau, o jų dukros įsižiū
rėdavo į kokį mozūrą — pra
eivį, karaliaus palydą ar kariš
kį samdinį.

Nuo XVI amžiaus vidurio 
prasidėjo dažnesni karai su ru
sais Livonijoje ir Lietuvos ry
tų žemėse. Nors ir nedaug čia 
lenkai talkino, vis spirdamie- 
si, kad pirma butų unija su
daryta, bet lenkiškos šlėktos 
maišėsi. Pamažu stiprėjo ne tik
tai valstybių, bet ir moteriškų 
bei vyriškų Širdžių unijos. Tuo

Nauji atneštiniai vardri dėl to atvykę iŠ Lenkijos, 
ne tiktai nuste&ė seto Betų- Jei tai tiesa, tai kuris nors 
viškus, kaip Arvydo, Gedman- iš Sdnskių bus įkritęs širdin 
to, Ltnvydo, SangHoe ir t, būt Lietuvos bbjoraitei ar naM. 
vėliau tie svetimvtobai r įvd- Lietuvos įstatymai dar ir po 
sė ir nelietuviškų pavardžių vir-, Liublino unijos (1908), kuri 

tai Upytės dvarą, bet ir Ly- tinę, suręstą iš krikštavardžių, 
gurnus su Pakruojumi. Vedė, Taip atsirado Jonaričtai, Ival- 
nes kaltė nebuvo įrodyta. Tik keviriai, Jankauskai ii Jonų;

Kieno tas pasakojimas? Tai 
Irvio Gedainio, parašiusio ne
priklausomoje Lietuvoje kny
gelę —r Lietuvos istorijos trum
pą pasakojimą: “Kas tu esi, 
lietuvi?’* (1938). O kam ji čia 
primenama?

Rusai bolševikai dabar išsi
juosę lietuvių tautą purvina ir 
žemina. “Didysis brolis” lietu
vius laiko žemesnius už save. 
Visur priekyje ir už lietuvių 
pečių stato savo politrukus. Ne
priklausomos Lietuvos laikų 
taurius patriotus apšaukia va
gimis, kyšininkais, spekuhan- 
tais.- =-- .. - ■ s-

O iš šio pasakojimo aišku, 
kas buvo Lietuvoje pirmieji 
vagvs. E bolševikų laikraščių, finis siauras bei asmeniškas ir 

mynai. Rusų kalbos žodžiu pa- leidžiamų pavergtoje Lietuvoje, dėl to negali būti nė objekty- 
vyzdžiais ir kitais istoriniais aišku, kad ir dabar daugiau- vus. “Mūsų Pastogė”, toli gra

žu, neapima viso Australijos 
Dėtuvių, gyvenimo; net sąmo
ningai kai kuriuos faktas ig
noruoją.

Antai, Adelaidės lietuvių gy
venimui ir veiklai aprašyti bu
vo paskyrusi specialų numerį, 
bet iš to aprašymo iškrito be-

kvaršinti galvos. Visoje šioje 
istorijoje iškyla tik dvi galvos, 
kurias padavimai paveda per
kūnui nutrenkti: tai tėvo ir sū
naus — Jono ir Vladislovo 
Sicinskių.

veldėjo nemažai turto. Tuo bū
du Jonas Sičinskis per 30 me
tų pasidarė stambus Lietuvos 
žemvaldys.

Ar už tuos turtus tik savo 
širdį pardavinėjo moterim ar 
buvo ir velniui pardavęs sielą, 
ne istorijai spręsti. Tačiau ir 
istorijoje, — o gal geriau sa
kyti “istorijose”,' — pasitaiko 
apkalbų. Taigi vėlesniais lai
kais imta kalbėti, kad Joną 
Sicinskį, kurio dvarai nuo Vil
niaus siekė iki Kuršo, nutren
kęs perkūnas. Netrukus miru
si ir trečioji žmona Izabelė 
(1621). -.

Kąd Jono Sidnskio tais me
tais jau nebuvo gyvo, spren
džiama iš to, kad ne jis, o jo 
seserėnas išleido knygelę Iza
belei Sidnskienei priminti. 
Toks argumentas galėtų būti 
nevykęs, jei Jonas Sdnskis ne
būtų savo lėšomis nieko spaus
dinęs. Gi jis išleido net dvi lai-

Jurgevičiai, Jurgelevičiai, Jure
vičiai — iš Jurgių; Petravičiai, 
Petravičiai, Petrulevičiai, Pet
rauskai — iš Petrų. Panašiu 
būdu suslavėjo seni vaidai ir 
tų bajorų, kurie buvo išlaikę 
saro giminės senąjį pavadihi- 
mą. Antai, senas Nemira virto 
Nemirovičium, Tvirbutas — 
Virbutovičium, Vėžys — Vė- 
žiavičium, Raekevičmm, Rač
kausku. Bet niekas be doku
mentų neatspėtų, loki Rimvy
dai pasikeitė į Zaberefinsfcniš, 
Gafiguntai — į Skrinskius, Sku
tosi — į TMkėvRto, 'Paufc- 
girnų — į CekaviSus. Gal to
ji pakaita palietė ir Stinskiūs, 
Upytės bajįorus?

Tidoa mintis atmetama. Kė- 
turioiilctamė — penkiolikta116 
amžhije, kada lietuvių krata 
daogiausia prarado tikrų sa
ro vardafodžhb. Sfcinskiai jo- būdu įstatymų užtvanka — ne
irtose atmainose neužUbkamL duoti svetimšaliam Lietuvoje 
Galima atsekti, kas patidabė iš dvarų ir pareigų — praktiškai 

Slaviškų vardažodfių Lito- 1413 Manvydo, Tautgfrdo, Min- būdavo praardoma. Ir kuri gi 
voje ėmė rastis ŽyntiM arto- gailos, bet niekas nėsteiėja su didesnė idtvanka būna tokia 
čiau, dar nuo Litovoe krikš- SfctoridMs. Kasptfas Itiėsiec- jau tobula, kad nė lašas van- 
to laikų (1387>. Kai Betartai Hs, jėzuitas, tyrinėję* Lėniti- dens neprasisunktų? Vis dėlto 
krikštijosi, tai psrttoįi dar jos ir Ltetavoe bajorų Lietuvos, statutas laikėsi iki 
neturėjo: pakako viertū* todo. nes, tvirtina, kad Skdnakiai yra pat abiejų valstybių galo (1795) 

fr dar prasitęsė į caro laikus 
(1840), tai ir lenkų stttių Lie
tuvoje nebuvo daug. Lenkiš
kumas įsiskverbė per pęfių lie
tuvių mintį ir širdį.

Istorijos šaltiniai nenurodo, 
kas ir su kuo žiedais apsikei- 
fla, jei tos puošmenos nsprt- kitų priežasdą laikėsi grynai sienos. Buvo miręs hsbelta tė* liūs” tranko 
klauso kokių žymių žmonių • leokiftos pavardės, neverta vas, iš kurio ji su seserimi pa-

pirmieji Sicinstiai. Tokios pa
vardės ligi XVI amžiaus antros 
pusės Lietuvoje nepasitaikyda
vo. Aiškiai neDetuvMka. Bet ne 
dM tos vienos priežasties, kad 
slaviškai skamba.

"Tavo kaimynai visaip apie 
tave pakalba. Vieniems ta at- masčiau umei, Kau netunai ■
rodai kietas kaip titnagas ir studentai geriau ir gtotiau iš- .
nfcicifannnc ’ tratu ;

meto nes to pertog jau 
sBenkia su tiesa, >efc toaft yra 
vienas iš Amerikos totorių, 
lankiusių AnstraBj^ toįgi ro
tas ir mtos buvo svėfiaū. Bfe 
J. Bachtmo. mus dar aplankė 
vysk. Vmcentastoizgys ir kun. 
dr. Juozas ftmnskis. Nėperdė- 
siu. pasakęs, kad jų atstoūlty- 
mas, kaip pavasario vėjelis, su
kėlė mūsų tolimuose vandeny
se bangeles, pajudino naujam 
judriam gyvenimui. Malonu 
juos prisiminti, laukiame dau
giau tokių lankytojų. Liūdna 
tėra tai, kad J. Bachunas, grį
žęs į Ameriką ir rašydamas 
apie Australijos Dėtuvių ben
druomene. ryšium su kapetio- 
nų pareiškimais, išėjo ginti taų- 
tininkiškos srovės žmonių ir 
pulti katalikus. Nėra abejonės, 
kad J. Bachunas pasikarščiavo 
ir perdėjo neisigiiinęs į fak
tus. kurių keletą norime čia pa
teikti.
J. BACHUNO ŽINIŲ ŠALTINIS 

Pirmoji J. Bachuno klaida 
yra ta, kad jis, trumpai pabu
bės Australijoje, tariasi esąs: 
šio krašto Dėtuvių reikalų fi- 
novu: kalba lyg kokio eksper
to autoritetingu tonu. Tuo tar
pu jo žinių šaltinis yra labai 
jau vienašališkas ir neišsanius, 
nes pats prisipažįsta, kad te- 
skaitąs “Mūsų Pastogę” ir gau
nąs p^ivhčių ia^kų iš jam pa
tikimų žmonių, atseit, savo 
prieteDų. Taigi informacijos šaj-

MbIbkI^ ir žrtlgs-
ftieš porą metų Adelaidė* Ms V Btovių katy^hį vetidos 

užčiaupė burną.
* ir mns* S“*0 k* P*1 Aidimą j- Žiųoma, dėl to.Dėtuvių kataD-

togM itotoii koptySai su kų veikla nei sumažėjo nei B-

berertė- “ *>«*“»* J MtoSSfyra K- tatohfau
* • j1“ ~ pastyodė darbštus ir veiklūs.

rengė koplyčios šventinimo iš
kilmes. Tti buvo lietuvių ben
druomenės Australijoje laimė
jimas; Laimėjimas lietuviškumo, 
nes Australijoje yra daug ka
talikų namą ir bažnyčių, bet 
atsirado ir lietuviška koplyčia. 
Visi sąmoningi Detirviai tuo 
džiaugėsi ir sveikino. Tiktai 
bendruomenės krašto valdyba 
tartum nieko nematė ir negir
dėjo. Jos siauras žvilgsnis ne
leido jai net suprasti, kad tuo 
būdu ji pati save išskyrė iš 
plačiosios lietuvių bendruome
nės. į ■

so nuo krašto valdybos ^abe- 
jingymo. :

Buvo minima “Tėviškės Ai
dų” sukaktis, išleidus 200-jį 
numerį, 1960 vasario 4. žino
ma, ne tokia jau didelė sukak
tis, bet įprasta prisiminti ir ki
tų laikraščių, ypač savaitinių, 
nes tai apima beveik penk
metį. Gi mūsų tremties sąly
gom ne taip jau lengva Detu- 
višką laikraštį leisti ir išlaiky
ti. Visi tai įvertiname, kaip De- 
tūviškumo palaikymą. Sukak
ties proga daug kas laikraštį 
sveikino, džiaugėsi, linkėjo ge
ros sėkmės ateičiai. “Mūsų 
Pastogė” išsiskyrė ne savo ty-

Tris pačiais, metais* bendruo- lėiimu, p tokiu pasišaipymu: 
menė* tarybos suvąžhvime ^d- “Sveikinimai. *Įtymūs* žmonės 
Pėfaje Mwo iĮpšrolgte Austrą- pasvetoo^ *įžymų* laikraštį *Į- 
Djoą to^ūvių ĮO metų ąęikįa. žymaus’ jubiliejaus sulau- 
Btoto'pirmininkas, kus 200-jo numerio proga”, ir 
sutofeto visas bto lietuvių taip toliau (MP nr 7, 1960). 
ifyirinrljiy^nĄ, fodfiu ■ TZi nebuvo koks pekultūrin- 

Betartų katalikų gas pajuokavimas, o sąmcmin- 
J fr sveikintojų, ir

rro^Į^ramė už skaitytojų ir, apskritai, katali- 
vrikkar apimtim kiškos lietuvių visuomenės. Ta- 
^‘už/stos tris sai įž^idhnas buvo sutiktas su 

nusistebėjimu ir gailesiu, kad 
taip rašė laikraštis, pašauktas 
Dėtuvių bendnmmenei vado
vauti'ir jai atstovauti. Kam ta
da iš tikrųjų jis atstovauja: vie
nai tautininkų liberalų grupei 
ar visai mūsų lietuviškajai ben
druomenei?

Krašto valdyba, atrodo, Dė
tuvių bendruomenę dalo į dvi 
puses: “mūsų”; ir “jūsų”, ir to 
savo nusistatyųio laikosi gana 
akivaizdžiai. Pavyzdžiui, į kata
likiškųjų organizacijų minėji
mus, šventes, vakarus nesilan
ko, juos boikotuoja, nors ka
talikai sudaro didesnę dalį Aus
tralijos Dėtuvių bendruomenės. 
Nepatenkinti lieka ir tie, ku
rie veikhau katalikų oarganiza- 
cijose nesireiškia, bet gerai su
pranta, kad kataDkų ignoruoti 
negahma ir bendram Dėtuvių 
reikalui žalinga. Tokia krašto 
valdybos elgsena, savaime su
prantama, skaldo mūsų jėgas 
ir silpnina visą darbą. Didėja 
abejingumas bet kokiam Detu- 
viškam darbui. Tai pastebėjusi, 
krašto valdyba “Mūsų Pasto
gės” vedamuosiuose straips
niuose prikišo Austrahjos lie
tuviam savo tautos reikalų išda
vimą, pavadino tiesiog dezerty
rais. Kai aš pareiškiau protes
tą dėl tokių bendruomenės pa
žeminimų, “Mūsų Pastogė”, ma
no pareiškimo nespausdino, gi 
krašto valdyba nutylėjo. Saky
kime, išsišoko, bet tada nerei
kia kitiem prikaišioti, kaip da
ro ir J. Bachunas, kad ALB 
reikalai yra pašhję. (B. d.) 
. . į>... .2....... ,.......... —

pasauline; kitiems — kad ėsi 
s^pnavMis ir negabus. Treti 
stačiai sako, kad tau tik ber
nauti —^ta nžėtam kitam ne
tinto . .. Ka tu gaD? Gal iš tie
su nieko kito nesi vfertas? ... 
lietuvis gal net pagalvoja, ar 
nebūtų geriau virsti vokiečiu 
ar kuo* kitu. Iš tiesų, gal tik
rai taip?

“Tik jei ką darysi, reikia 
gerai pagalvoti. Patarlė sako: 
‘Septynis kartus atmatuok, vie
na atrėžk’ ... Juk kitam gaD- 
ma ir hgą įkalbėti ...

“Tautai norint sužinoti, ko 
iš tiesų ji verta, reikia geriau 
pažinti savas kraštas, ypatin
gai sava praeitis. Juk jei ras
tųs, kad Detuvis anksčiau ne
buvo toks menkas, tai kodėl 
jis dabar turėtų būti kitoks?”.

"Mažas būdamas, negirdėjau 
iš nieko geresnės nuomonės 
apie Detuvius ... Tik univer
sitete nemažai nustebau, kai iš
girdau vokiškos kilmės garsųjį 
rusų istorijos profesorių A. Ki- 
sewetterį pasakojant apie se
novės Detuvius ir jų įtaką sla
vu tautom. Jis dėstė, kad De- 
tuviu tauta dar ir dabar yra 
kilnaus būdo, stiprios vahos, 
darbšti ir mėgstanti teisybe. 
Anie Kristaus gimimo laikus, 
jo žodžihi, būvą pati kultūrin
giausia tauta visoje taurinėje 
Europoje. Iš jos mokinosi že
mės ūkio, šeimyninės tvarkos 
ir viešosios santvarkos visi kai-

Jis buvo nužudytas. Nebe 
pirmas ir nepaskutinis karti*, 
kad žmogžudystė iftriia įtari
mą. Tą bylą besprendžiant 
(1587), buvo įpainiotas kitas ba
joras — Jonas Sičinskis. Kiek
vieną gali toks nemalonnmas 
ištikti, ir ištinka, jei kam bū
na malonu sukiotis apie nužudy
tojo pačią. Po dviejų metų to
nas Sičinskis vedė veHotos 
žmoną ir gavo kraičio ne tik-

kai kam niežėjo liežuvis pasa
koti,,ko jis nematė, bet Vešė
tos karklynai šiugždėjo: kaip 
Scinskis per pelkes bridęs su 
Vekavičiene ... Tačiau apie mi
rusius — arba nieko, arba ge
rai; juo labiau, kad nuo roų 

se, didžiojo lietavos kunigaikš- laikų jau prabėgo arti 400 me
čio valdos, maišėsi su bajorų tų. _ 
dvarais. Kas ir kada įgijo Upy- Maždaug prieš tiek metų, ma
tės dvarą, kuris dunksojo Ve- noma, Lietuvoje bus atsiradę 
Šėtos krante, sunku būtų ligi 
šaknų prisikasti. PagaDau mum 
to ir nereikia. Pakaks žinoti, 
kad XVI amžiaus pabaigoje 
Upytės dvarą valdė bajoras Mi
kalojus VekartČius.

JONAS SK3NSKIS krovėsi 
turtus ir didino savo bajorišką 
galią žmonų kraičiais. Pirmoji 
jo žmona, našlė Vekavičienė, 
atsinešė savo vyro palikimą: 
Upytes, Lygumų ir Pakruojaus 
dvarus. VeDonis Mikalojus Ve- 
kavičius buvo valdęs ir daugiau 
dvarų, bet jie buvo {skolinti, 
kai jį užklupo nelaukia mirtis, 
tonas Sičinskis įstengė išpirkti 
ir dar daugiau prisipirkti. Tur
tai visada buvo ir liko su mag
netine jėga: ne tik vieni kitus 
traukia, bet ir žmonas arba 
vyrus pritraukia.

Kai Vekavičienė mirė, Joną 
Sfcinricį patraukė Kristina VoL

faktais jis įrodinėjo studentam, šia suktybių pridaro rusai, 
kokios didelės įtakos Detuviai Jiem tarnauja kai kurie Detu- 
turėio slavų tautoms ... viai pašlamėkai, kurie iškrai- 

“Tokius garsaus profeso- po garbingą lietuvių tautos pra
pjaus dėstymus išgirdęs, aš eitį ir šmeižia jos patriotus, 
pats savo akyse pakilau. Įvm- Tie šmeižtai kartojami Ameri- 
riu tautybių studentai pradėjo kos Dėtuvių komunistų ir jų 
žiūrėti į Detuvius dar su di- bendradarbių.

kos kilmės bajorus praminė Ci- minskrttė, Smolensko vaivados das “Krikščioniškų pamaldų 
čiūskais. Paprastam lietaviš- duktė, tos tėvo dvarai lietėsi veidrodžio”, sudaryto S. Tur
kam Dežuvhd buvo lengviau sa- su tono Steinskio 'Žemėmis, novrskio, žinoma, lenkiškai- 
vaip Stati, ir taip prigijo. Upy- Kraičio Jis gavo Mis dvarus “Zwierciadlo nabofenshrachres

pirštams. Sicinskiai negalėto 
būti nei iš garsios lenkiškos 
giminės nei susigiminiavę su 
kokia žymia Lietuvos bajorų 
gimine, jeigu istorijos šaltiniai 
apie juos tyli Dgi XVI amžiuas 
pabaigos. Prašneko tiktai iški-
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Audra dėl maldos draudimo mokyklose
JONAS J AŠY S

Žmones, kurie nenori laidotis

maldos išmetimo siūly- 
pralaimėjo beveik visu 
procentų, kai užsispy- 

sukeltas triukšmas išsi- 
į audrą.

■

Waterford, Conn. — Kelių 
užsispyrėlių sukeltas triukšmas 
New Yorke dėl maldos mokyk
loje persimetė į kaimyninę 
Connecticut valstybę. Bet šį 
kartą 
tojai 
šimtu 
relių 
veržė

Audra prasidėjo prie New 
Londono esančiame Waterford 
miestelyje (15,391 gyventojų), 
kai mokyklų taryba nutarė mal
dą mokykloje pakeisti tyliu su
sikaupimu. Nutarimas buvo pa
darytas tarybos narei Mrs. 
Stanley Secora reikalaujant. Už 
tą nutarimą balsavo tarybos 
pirm. Ed. Dennison ir nariai 
W. Dickinson ir Mrs. A. Prit- 
chard. Narys John E. Neder 
balsavo prieš, o narys Daniel 
J. Coughlin, posėdyje nedaly
vavęs, sužinojęs nutarimą, pa
reiškė viešą protestą prieš to
kį nutarimą ir pareikalavo tuoj 
pat sušaukti tėvus.

Viešas mokyklų tarybos po
sėdis ir tėvų apklausinėjimas 
buvo sušauktas rugsėjo 20 d. 
vakare Clark Lane Junior High 
School gimnazijoje, kuri tuoj 
prigužėjo kupina žmonių, ir jie 
visi dar veržėsi ir veržėsi į vi
dų. Atvykusi ugniagesių vado
vybė pareikalavo žmones ap
leisti gimnaziją, nes ji talpina 
tik 500 žmonių, o čia jų buvo 
apie 1,000, susikimšę korido
riuose ir visur, kur tik galėjo 
tilpti. Kiti veržėsi iš lauko. Ta
da posėdžiautoj ai persikėlė į 
kitą gimnaziją (apie 10 minu
čių kelio automobiliu) ir tęsė 
apklausinėjimą bei ginčus to
liau, o tėvų vis rinkosi dau
giau ir daugiau. Skaičiuojama, 
kad susirinko per tūkstantį 
žmonių, t. y. daugiau kaip 10 
procentų miestelio suaugusiųjų.

Posėdžiai prasidėjo labai 
triukšmingai. PubliKa negalėjo 
sulaikyti savo jausmų. Įžangi
nės mokyklų tarybos narių kal
bos buvo pertraukiamos aštrio
mis pastabomis iš salės ir iš 
koridorių. Kai nutarimo inicia
torė Mrs. St. Secora bandė aiš
kinti savo nuomonę, tai publika 
jai beveik nedavė kalbėti.

Kai į salę įėjo mokyklų ta
rybos nariai Neder ir Cough
lin, priešingi tarybos daugumos

STANLEY SECORA

k: <

su-nutarimui, tai publika jiems 
kėlė didžiausias ovacijas. To
kios pat ovacijos buvo sukeltos 
ir po jų kalbų.

“Aš kovojau su taryba dvi 
valandas ir prašiau nesiimti 
naujo veiksmo. Aš reikalavau 
palikti maldą mokykloje. Aš sa
kiau, kad reikia pirmiau pajus
ti žmonių norą, o paskui dary
ti nutarimą. Kiekvienas toks 
politikos keitimas turėtų būti 
paliktas patiems žmonėms”.— 
pertraukiamas ovacijų kalbėjo 
Neder. “Malda jaunų žmonių 
dar niekur nesugadino”.

Kalbėjusieji iš publikos 
sivaržė dėl savo žodžių, 
vienas kalbėtojas pareiškė,
komunizmas braunasi į mokyk
las, ir pareikalavo, kad balsa-

ne-
Kai 
kad
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McGarry.TĖVŲ SUSIRINKIME kalba respublikonas John A.
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vusieji už maldos prašalinimą 
pasitrauktų iš mokyklos tary
bos, tai tarybos pirmininkas jau 
neišlaikė ir pašoko šaukdamas, 
kad niekas negali paneigti jo 
ištikimybės Amerikai, ir nusi
skundė, kad vienas jį net tele
foniniame pasikalbėjime iško- 
liojęs, išvadindamas jį komunis
tu. Stiprų pareiškimą padarė 
Connecticut valstybės rūmų na
rys (State Rep.) John A. Mc 
Gany, respublikonas:

“Už vandenyno yra žemo 
ūgio vyras, kuris yra labai pa
tenkintas tarybos nutarimu. Tas 
ponas “K” sakė mus palaido
siąs. Jūs pilate pirmąjį kastu
vą žemių”.

“Mano dukrelė, parėjusi iš 
vaikų darželio, mane paklausė:

JOHN O. NEDER

Philadelphia, Pa.
LB šeštadieninė mokykla 

rugsėjo 22 pradėjo pamokas, 
bet dar mielai laukiami ir nau
ji mokiniai; tik prašome nenu- 
delsti, kad be reikalo nesitruk- 
dytų darbas. Šalia pradinės mo
kyklos skyrių veikia ir aukštes
nioji mokykla, kuriai vadovau
ja prof. J. Purinas. Primename, 
kad mažiau lietuviškai mokan
tiems jaunuoliams prie aukš
tesniosios mokyklos organizuo
jami, T. Gečienei talkininkau
jant, specialūs kursai, kurie 
darbą pradeda šį šeštadienį, 
rugsėjo 29, 10 vai. ryto Roma- 
nauskų bute (1139 W. Wingo- 
hocking St., Philadelphia 40). 
specialiųjų kursų reikalais pra
šoma kreiptis į prof. J. Puriną, 
tel. GL 7-0358. .tik Čia pat atšaukti savo nu

tarimą. Atšaukimą paskelbė pu
sė valandos po vidurnakčio, 
penktadieni, rugsėjo 21.

Iki šiol buvo kalbama prieš 
pamokas “Tėve mūsų”. Dabar 
palikta maldą parinkti mokyto
jams.

Taip baigėsi audra dėl mal
dos Waterfordo miestelyje, ku
rio kone visi gyventojai yra 
stipriai religingi. Mokyklų ta
rybai buvo labai didelis smūgis. 
Smūgis, ir aukščiausiajam teis
mui, kurio sprendimą gyvento
jai su triukšmu atmetė.

‘Tėveli, kodėl mes darželyje 
nekalbame daugiau tos gražios 
maldelės, prieš geriant pienuką 
ir valgant pyragaičius?’ — tęsė 
McGarry. “Ir ką aš turėjau jai 
paaiškinti?

Diskusijose dalyvavo ir trys 
baptistų parapijų klebonai bei 
vietos šv. Povilo katalikų para
pijos klebonas kun. K. P. 
Flint. Jie visi pasisakė už mal
dą ir reikalavo tarybos nutari
mą pakeisti. Kun. K. P. Flint 
net palinksmino publiką pa
reikšdamas: “Aš irgi atėjau pa
sisakyti, nes ir aš turiu savo 
parapijoje labai daug vaikų. Aš 
pats mokiausi viešosiose mo
kyklose, pradžios ir aukštesnio
joje, ir net 12 metų tose mo
kyklose kalbėjau maldą, bet, 
matote, manęs nepagadino. Ne
pagadins ir jūsų vaikų”.

New Londono dienraštis 
“The Day” pastebi, kad sun
ku nustatyti, kas daugiausia su
silaukė ovacijų: taryoos nariai 
Coughlin, Neder, ar kun. Flint. 
Bet jie visi trys kalbėjo už 
maldos palikimą.

Diskusijos ir svarstymai nu
sitęsė daugiau kaip keturias 
valandas. Vienam asmeniui pa
siūlius, buvo padarytas balsavi
mas atsistojimu. Už maldą pa
sisakė visi susirinkusieji, prieš 
— tik keletas asmenų. Tary
ba neturėį^kjtoą išeities, kaip

Stasio Pilkos rečitalis Clevelande

mi-
dar

Mo
li!” 

R.

karo — Vokietijoje ir nuo 1949 
— vėl Amerikoje.

Lietuvoje yra vaidinęs per 
110 vaidmenų ir pastatęs ma
žiausiai 21 veikalą, kur buvojo 
režisūra, priežiūra; Amerikoje 
25 vaidmenys ir 23 pastaty
mai bei priežiūra. Neįmanoma 
suskaityti jo vaidintų spektak
lių. Jų būta apie 1900.

Taip pat daug pasako ir ga
bumai sceniškai atvaizduoti 
skirtingų autorių laikotarpius, 
pobūdį, nuotaikas, atskirus 
bruožus ir kt. Probėkšmais 
prieš akis stoja Putinas, Čiur
lionienė, Vaičiūnas, Maironis, 
Krėvė, Sruoga, Puškinas, Os- 
travskis, Čechovas, Žulavskis, 
Slovackis, Šileris, Molieras, Hu- 
go, Shaw, Šekspyras, Twain 
ir ... Sofoklas.

Įdomiausia, kad šis patyręs 
interpretatorius savo programo
je duos pavyzdžių iš šiuo metu 
aktualaus Maironio ir kitų lie
tuvių bei svetimų autorių iki 
Šekspyro. Išpildymas, be abejo
nės, mus įtikins, o jaunimui 
bus nepaprastai reta ir naudin
ga pamoka.

__ Vladas Braziulis

Dirvos redaktorius J. Čiuber- 
kis, Čiurlionio ansamblio diri
gentas A. Mikulskis, Tėvynės 
Garsų radijo valandos vadovas 
J. Stempužis, Vaidilos teatro 
atstovas Z. Peckus. Viso jau 
yra komitete 22 dalyviai. Tai 
■leidžia manyti, kad toks komi
tetas sugebės išjudinti snauda
lius, pritraukti indiferentus ir 
sudominti visus, pasiilgusius tik 
rojo meno.

Talentingas aktorius ir reži
sierius St. Pilka neprivalo ates
tacijų. Pakaktų paminėti, kad 
jis iki 1921 vaidino šen bei ten 
Petrapilyje, nuo 1922 iki 1926 
jau aktorius ir kartais režisie
rius Lietuvos valstybiniame dra
mos teatre, nuo 1926 — 1929 
JAV-se, nuo 1929 iki 1944 —

Spalio 6 Clevelando lietuvių 
salėje bus retos iškilmės. Bus 
dramos aktoriaus Stasio Pilkos 
rečitalis ir drauge jo meninės 
veiklos 40 metų sukakties 
nėjimas. Šventei papuošti 
prisideda mezzo sopranas 
Stempužienė. pianistas St. 
zsi ir Šekspyro “richardo 
fragmentų dialoguose — 
Nasvytienė.

Į rengimo komitetą noriai ir 
gausiai stoja Bendruomenė, į- 
staigos, organizacijos ir pavie
niai asmenys, pvz. — JAV LB 
tarybos prezidiumo pirmininkas 
St. Barzdukas, LB Clevelando 
pirmos apylinkės pirmininkas 
F. Eidimtas, antros apylinkės 
pirmininkė O. Jokūbaitienė, ad
vokatas J. Smetona, buvęs St.
Pilkos globėjas K. Karpius, vyr. < vėl savoj tėvynėje. Tuoj poOKUPANTO TALKININKŲ RŪPESČIAI 

ną, kam jis be “laikraštininko” 
žinios leidęs laišką skelbti; pas
kui ėmė rašyti, kad tas laiškas 
iš Kongreso buvęs “išvogtas” 
(Tai sovietinė praktika, ne ame
rikinė! Red.). Vadinas, blogas 
ne tas, kuris meluoja, bet tas, 
kuris melagį sučiumpa už liežu
vio.

4. Agresijos dvasis ir taktika
Sovietinė propaganda visa

da yra agresyvi. Visada oponen
tą puola, kaltina, nesiskaity- 
dama nei su tiesa, nei su sai
ku. Tiem, kuriuos laiko savo 
didžiausiais priešais, turi nu
sistojusį pravardžiavimo šablo
ną. Pvz. dabartiniu metu Lie
tuvoje savo priešus bolševikai 
daugiausia vadina “buržuazi
niais nacionalistais”. Informa
cijoje dėl kovos už Lietuvą ir 
“Laisvė” turi savo šabloną — 
norėdama išlieti kam savo pyk
tį, šiuo metu vadina “fronti
ninkais” ir “ateitininkais”. Tai 
patys juodžiausi žmonės “Lais
vei”.

Sovietinė moralė leidžia fak
tus klastoti, jei tai naudinga 
partijai. Tuo nesivaržo ir “Lais
vė”. Pvz. rugpiūčio 17, minė
dama Aisčio paruoštas (kai ke- 
no manymu, anot Laisvės, “su
fabrikuotas”) “Laisvės kovų dai 
nas”, tvirtina, kad “jas išleido 
frontininkai — Ambrazevičiaus 
grupė”, nors iš tikrųjų tai yra 
Talkos leidinys.

Norėdamas sumenkinti J. 
Lukšos vaizdą. “Laisvės” ben
dradarbis cituoja iš žurnalo Į 
Laisvę tokį sakinį: “Lukša vi
sus kalbino stoti į ateitinin
kus”, nors patikrinus tokio sa
kinio tame žurnale visai nėra. 
Jis “sufabrikuotas”, anot “Lais
vės”, jos pačios.

“Laisvė” rugpiūčio 31 apie 
arkivyskupą Matulionį tokią ne
sąmonę skelbė: “1946 metais 
buvo teistas ir nubaustas už 
padėjimą “miškiniams” (ban
ditam) žudyti Lietuvos žmones”.

“Laisvė” rugsėjo 14, rašyda
ma apie K. Vidiką, kalba ir 
apie pranciškonus: “Vidikas 
prieš mirdamas labai protiniai 
susilpnėjo, na, ir kai jį užgu-

(atkelta iš 2 psl.)
Jaudinasi dar labiau, kada 

okupantui palanki akcija esti 
demaskuojama. Pvz. susijaudi
nimas kilo dėl kongresmanui 
rašyto laiško, kuriame “vieno 
lietuvio laikraštininko” buvo 
siūloma neremti rezoliucijų 
Kongrese už Lietuvos klausi
mo kėlimą. “Laisvės” kores
pondentas jaudinasi ne dėl 
to, kad anas “lietuvis laikraš
tininkas” tokį laišką rašė, bet 
kam tas laiškas išėjo aikštėn. 
Iš pradžių niekino kongresma-

SILVIJA KAZLAUSKAITĖ, 8 metų, pianiett, neseniai dalyvavo "Talent 
Scout” programoje New Yorke ir porą kartų dalyvavo televizijoje Omą- 
boję. Praeitais metais dalyvavo "World Herald” surengtose varžybose ir 
laimėjo pirmąją vietą jaunių klasėje. Gyvena Omahoje, Nebr., ir Iv. An
tano parapijos mokykloje lanko trečią įkyrių. Nuotr. K. L. Musteikio.

lė pranciškonai. pasidavė 
jiems”. Pranciškonai nieko ben
dro su Vidiku neturėjo. Joks 
pranciškonas Vidiko nelankė, 
su juo nesimatė, ir net jo ne
pažino! Bet taip iškraipinėti 
faktus gali arba tas, kuris “pro
tiniai yra susilpnėjęs”, arba 
tas, kuris ląįkosi komunistų mo
ralės.

Komunistų moralė yra dvi
guba, pvz. reikalauti laisvės 
sau, bet jos neduoti kitam. Dvi
gubais matais specializuojasi ir 
“Laisvės” korespondentas. Pvz. 
negaili kitiem visokių niekina
mų vardų, nevengia kištis į as
meninius šeimos reikalus. Kai 
jis tai daro kitiem, jam rodos 
gerai. Bet jis susijaudina dėl 
savęs. Girdi, skelbimais apie 
tą laišką “Valiukas ir Ko ‘Dar
bininke’, ‘Drauge’, ‘Dirvoje’ sie
kia pakenkti ... to veikėjo 
(kuris rašė“ laišką kongresma
nui) pragyvenimui, geram jo ir 
jo šeimos vardui”.

Jaudinasi ir randa reikalo 
laikrašty pranešti gavęs iš vie
no buvusio Lietuvos universi
teto profesoriaus laišką, kuria
me tas rašo: “Pakliuvai į oku
panto pinkles. Įsteigta bendra
darbiavimo draugija yra oku
panto planu ir lėšomis...”.

“Pakliuvai į okupanto pink
les” . .. Neaišku, ar “Laisvės” 
bendradarbis, tai skelbdamas 
apie save, nori, kad skaityto
jas tuo netikėtų ar kad pati
kėtų ...

“Laisvė”, rašydama apie 
“bendradarbiavimo draugiją”, 
kurią anas profesorius vadina 
“okupanto pinklėm”, galimas 
daiktas turi galvoje fondą, 
įsteigtą “lietuvių kultūrai plės- 
tti Amerikoje ir Amerikos kul
tūrai Lietuvoje”, ir kurio “eg- 
zekutyvinis direktorius” yra A. 
šalčius. Tos draugijos vardu iš
siuntinėti minėti kvietimai me
nininkam, pasižadant apmokėti 
keliones.

Pinigams padėtiems iki SPALIO 15 
dividendai apskaičiuojami nuo SPALIO I 

Po to. nuo padėjimo dienos dividendai 
apskaičiuojami METŲ KETVIRČIAIS

Aukščiausi banko procentai 
taupomoms sąskaitoms 

bus išmokami dabar!

VĖLIAUSIAI NUSTATYTI DIVIDENDAI
metų ketvirčiui, kuris baigiasi rugsėjo 30, 1962

Normalūs 3%% metams ir specialaus — jei pinigai pastoviai padėti 
nuo liepos 17, 1962 — asmeninėms sąskaitoms nuo $10 iki $30,000 ir iki 
$60,000 dviejų asmenų sąskaitoms.
Bažnyčių ir labdaros įstaigų sąskaitom iki $100.000 mokama 4’4% me
tams (3%% normalaus ir ’4>% specialaus). Didesnėms kaip $100,000 są
skaitoms mokama 4% (3%% normalaus ir %% specialaus per metus).
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Dėl informacijų skambinkite PResident 3-7000
Broadwoy Office:

135 Broodwoy at Bedford Avė. 
BrooHyn, N.Y*

Eastem Partcway Offic*: 
539 Eastem Parkway at Nottrond Av«.

Brooklyn, N. Y.

Mtn«ap*qua Offie*: 
Hidovflte Rood and Jarusokm Arenu* 

•ppotit* Holiday Porte Shopping Ccnter 
Masap*qva, N. Y.

Mcmber Federal Deposit Insurance Corp.
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BALFO ŽINIOS

j? pažino kaip “Momy Brooks”. 
Ji visada parėmė lietuviškus 
parengimus ir lietuvių radijo 
valandėlę. Visi Baltimorės lie-.

ras per iškilmingas mišias gie
dojo St Lotas - Zan0 mišias. 
Ona Janush solo giedojo Schu- 
berto Avė Maria. Pirmadienį ir 
antradienį sumos meta solo gie- 
dojoAL Jurkšaitė Prane —

gimė 1906 gruodžio 5. Mokėsi 
Alytaus pradžios mokykloje ir 
gimnazijoje, 1925 įstojo į jėzui
tų ordiną. Kaip visi jėzuitai,

kauti operos spektakliam.
VL Rmjs.

j**- kltrita pasaulyje, buvo 
Londone “Adex Exta- 

Mtion” pandoje rugsėjo 10-15. 
Lfetarių eksponatai buvo išsta
tyti drauge su kitų pavergtų 
tautų eksponatais. Paviljono į- 
rengimu rūpinosi tarptautinė 
laisvųjų žurnalistų federacija, 
kurios nariai yra Rytų Euro
pos tautų žurnalistai, gyveną 
Vakaruose. *

— Europos lietuvių jaunimo 
suvažiarimas buvo sušauktas 
Lietuvių sodyboje Anglijoje, 
netoli Londono. Ilgesnę sveiki
nimo kalbą pasakė pasiuntiny
bės patarėjas V. Baltokas. tnž. 
A. Vilčinskas kalbėjo apie lie
tuvius laisvame pasaulyje, M. 
Gorodeckaitė apie jaunimo nu
tautėjimą. Dalyvių buvo apie 
50. Jaunimas taip pat suruošė 
laisvajame pasaulyje išeinan
čios lietuvių spaudos parodą.

skaityti
Paruošė žinomas pedago- 
is Melėna* pačiu 
atjausta metodu.

— Mūsų Lietuvą, Brazilijo
je išeinantį lietuvių laikraštį, 
nuo rugpjūčio 18 perėmė leis
ti Henrikas Valavičius. Reda
guoja prel. P. Ragažinskas.

HoHywoodas Baitu seime
Toliausiai nuo Baltimorės gy

venantieji JAV lietuviai yra 
Floridoje ir Kalifornijoje. Ir 
ten tautiečiai kruta, Batfui lė
šas telkia. s

Iš Floridos HoUyvvoodo į Bal
to seimą tikrai atvyksta pirmi
ninkas V. Skupeika ir iždinin
kė J. GoodvvilL o gal ir dar 
daugiau kas atvyks. Iš Kalifor
nijos HoUyvvoodo savo atstovą 
atsiunčia direktorius A. Dab-

— Sao Pauto lietuvių kata*' 
likų bendruomenės chorai va
dovauja V. Tatarūnas, tautinių 
šokių moko J. A Tatarūnas. 
Choras rengiasi pasirodyti per 
miesto televizijos stotį.

kenburge, Olandijoje, ir ten pat 
1938 baigė teologiją. Socialinius 
mokslus dar studijavo Muens- 
terio, Vokietijoje, ir Louvaino, 
Belgijoje universitetuose.
. įšventintas į kunigus, pirmą
sias mišias aukojo Alytaus An
gelų Sargų parapijos bažnyčio-

M. KRIPKAUSKIENČS 
REČITALIS

Ligi šiol lietuvių opera Chi
cagoje turėda^eurūpesčio, kaip 
pasiruošti spektakliui, ir ar jis

Gruodžio 9 Chicagoje, Jauni
mo Centre, įvyks pirmasis mū
sų koloratūrinio soprano — sol. 
Monikos Kripkauskienės rečita
lis. Sol. M. Kripkauskienė, sa-

šelpė pinigais, rtrataržiais ar ki
tomis priemonėmis., atskleis sta
tistika, jei ji kada bus paskelb
ta. Bei kam ir skelbti. Ji gy
va sušelptųjų lietuvių širdyse 
ir Viešpaties ausyse.

Spalio 6 d. Jaunimo Centre 
Chicagoje Lietuvos dukterys 
rengia vakarienę, kurios pelnas 
eis lietuvių šalpai Chicagoje ir 
kituose miestuose. Jei ką giliau 
domina šios organizacijos veik
la, jos tikslai ar kas norėtų 
kad ir kuklią auką pasiųsti, te
sikreipia: kun. dr. F. Gurec- 
kas, 5202 S. Fairfield Avė., Chi- 
cago 32, HL

Dar prieš kunigo šventimus, 
baigęs filosofijos mokslus, bu
vo nuvykęs Estijon ir ten 1932- 
34 vadovavo jaunimo auklėji- Ateityje, Laiškuose Lietuviam, 
mo institutui ir drauge mokyto- * pj.

— Kun. Kazimieras Kuz
minskas, naujasis seselių be- J 
nediktinių Bedforde, N. H., ka- 
pefionas, buvo > pakviestas ir -.Uį 
skaitė paskaitą apie Uetuvą ^ 
Mancbesterio, N. H., Knights 
of Columbus (Kolumbo vyčių) 
rugsėjo mėn. susirinkime. Kan. Ji 
K Kuzminskas jau turėjo pro- Tj 
gos susipažinti su Bostono atė- 
tininkais sendraugiais, dalyvau- 
damas jų susirinkime. Vietos . ^ 
lietuviai džiaugiasi, kad naujai -J 
atvykęs kunigas savo atsilan- 
kymu jų nepamiršta. Tokiais | 
atvejais aptariama, kuo sese- 
lems galima būtų padėti jų sun- :į, 
kiam įsikūrimo darbe. Šiuo me- J 
tu, kaimynų padedamos, sese* Z J 
lės benediktinės baigia įtaisyti. 
patalpas vaikų darželiui.

— Dr. Frank Jaras Daina
vos jaunimo stovyklos sunkve
žimiui pirkti paaukojo 350 doL

Montreatyje, Kanadoje, Auš- javo rusų gimnazijoje. Būda- 
ros Vartų parapijoje rugsėjo mas Estijoje, estiškai parašė 
29 minima Tėvo Jono Beravi- dramą “Kalėdų garsai”.
Saus, S. J., 25 metų kunigys- Nuo 1941 gyveno Šiauliuo 
tės sukaktis. Pagerbimą rengia 
susidaręs komitetas, kuriam 
pirmininkauja Br. Staškevičius.
Tą dieną sukaktuvininkas au
koja iškilmingas padėkos mi
šias, vėliau bus vaišės — ban
ketas. -įQ

Tėv. J^^BOfeSr^fraT 
veiklos ir darbo žmogus. Per 
savo 25 kunigavimo metus jis 
daugiausia judėjo ir organiza
vo. Būdamas malonaus būdo 
ir taktiškas, sugebėjo savo dar
ban įtraukti visus žmones ir

Sianu veikale lietuves mies- ■ ~—l-
tai, miesteliai ir bažnytkaimiai B
nėra vien sausais statistiniais H
duomenimis aprašyti, bet jie | /
kartu apipinti ir įvairiomis le- B >
gendomis, padavimais, tikrais ■
istoriniais įvykiais, neužmirš- B
tant ir paskutinių herojų—Ue- B
tavos partizanų. B -----

Rankraščius perskaitęs istori- ■ 
kas prof. Z. Ivinskis iš Romos ■ 
autoriui tarp kitko taip para- B 
šė: “Esu nustebintas, kad ne- B 
turėdami po kojų lietuviškos I 
žemės esate taip daug ir taip B 
rūpestingai surinkę įvairios B z
medžiagos. Tai tikrai didelis kun.dr.fu gureckas

girdėjo. Gedulingos pamaldos 
už jos vėlę buvo rūgs. 20 šv. 
Alfonso bažnyčioje. Palaidota 
Hdy Redeemer kapinėse. Liko 
dideliame nuliūdime duktė Ed- 
na, žentas Jonas Pažėra, anū
kės Alma ir Elena, seserys Ona 
ir Konstancija.

Jckim Obfitfiis

* Dėtojame Atlanto rajono va
deli y. Piktai Už suorgani
zuotą paramą, siunčiant bernta- 

..._ __ _  _ __ __ knsį Maironio stovyklą. Airio?
Patas Angelicus. Vakarais tavo gauta: ii Bostono 10 d., Hart-
mišparai, kuriuos giedojo cho- forto — 10, Worcesterio l5,
ras ir sofistai. Solo giedojo Jo- Net Yorko 10, EUsabetho 10.
nas Butkus, Aftert Juridfcitis, Saw aaica prisidėjo ir /- P»-
Mjchael Moran ir jo tata piltas S ’ Bocbesterto^ prie

JAV žemės ūkio departamen- ritas — tik keli šbatak kberikaa Moran. Paskutinį va- Pnridence "Vėbrų” skflties
tas po didelių Balfopatangų Rugsėjo 30 Ptttaurgbe, ta. karą atlaiduose dalyvavo daug Taip pat dėkojame ktaoni
pagaliau paskyrė 10,000 svarų Karitata FarapUeą MM^^* apylinkės kunigų ir preL Jonas kun, J. Vatttatai ir tam. V.

Parduodamas 55 akrų ūkis 
su 7000 talpos vištide ir 10 
kambarių alyva apšildomu įf- 
venamu namu. Visi pastatai 
yra nauji. Kaina doL Mo 
kėjizno sąlygos labai prieina* 
mos- Rašyti: Mr. Joseph Cbl* 
fins, R-F.D. 1, Scotland R. 97, 
Boz 193, Hampton, Coan.

tinės tremtinių švietimo komi
sijos narys.

Į Jungtines Amerikos Vals
tybes atvyko 1946 ir, apsigy-, 
venęs Chicagoje, plačiai išvystė 
savo veikią. Pirmiausia rūpim> 

iš visų susilaukė pagarbos bei si lietuvių jėzuitų įsitvirtinimu 
bičiulystės. t Chicagoje, steigė lietuvių jėzui

tų namus, nuo 1948 buvo lietu
vių jėzuitų generalinis ekono
mas. .

Tuo pačiu metu plačiai reiš
kėsi ir vitaomeninėje veiktoje: 

daug metų ir darbo skyrė moks- dalyvavo Lietuvių Bendruome- 
lui. Filosofiją baigė 1932 Vai- nėję, įvairiuose komitetuose ėjo 

įvairias pareigas, buvo Chica- 
gos studentų ateitininkų dva
sios vadu, Studentų Ateitinin
kų Sąjungos dvasios vadu. 
1957 perkeltas į Montrealį, kur 
vadovauja Aušros Vartų para
pijai- \ -

Visuomeniniais ir religiniais 
klausimais yra rašęs spaudoje: 
Drauge, Misijose, žvaigždėje, 
Ryte, Dvidešimtame Amžiuje, 
Drauge, Misijose, žvaigždėje,

Rugsėjo 16 kun. V. Martin- 
kaus sodyboje buvo dr. G. Če
ku išleistuvės. Jie išvyksta į 
New Jersey valstybę. Aldona 
Cekienė ų>ie metas laiko čia 
veikliai reiškėsi skautuose.

Rugsėjo £6 tašų bažnyčioje jį išvykstant, teko pertvar- 
JAV valdžios, nes jo neužtek- prasidėjo 40 valandų atlaidai tyti;ir skautų vadovybę. Ber
davo vietos (JAV) šalpos rei- iškilminga suma, kurią autojo niukams vadovauti sutiko vyr. 
kalama Yra beveik tikra, kart kleb. kun. J. V. Kariauskas. 
lietuviams tremtiniams gausi- Pamokslus sakė Tėv. Gedima
me 42,000 svarų sūrio,. kutį< nas JoČys^OFJL Parapijos cho 
reikės nuvežti į Bremeną dar 
šiais metais, nes Vokietijos Fe- 
derataė valdžia pervežimo lai
vais išlaidas už Bąlfo važmas 
šiais metais dar apmoka.

skl V. Staračenka. Išrinktas ir 
tėvų komitetas, į kurį įeina: - 
R Peacauskas, V. Rastenis,; J. 
Sritaas, P. Saulėnienė, M. Sta-

WORCESTER/ MASS.

Dr. Jonas Grinius, viešėda
mas Naujoje Anglijoje, lankė
si ir Worcesteryje; buvo apsi
stojęs pas E. ir Pr. Patdiuko- 
nius ir ta proga savo žmonos 

se, buvo kapelionas Prekybos vo gražaus' koloratūrinio balso pavyks. Pasisekimas, kaip &• Alinos Grinienės krikšto dukrai 
Instituto, nuo 1942 — šv. Ig
no bažnyčios rektorius. Karo 
audros į nubloškė Šveicarijon, 
kur 1945-46 buvo lietuvių trem
tinių komiteto pirmininkas, lie- 
turiū.kapęfipnas, Šveicarijos

fonso mokyklos saitais. ' ■
m -- -------------- — -y Aibchbbo^P^ ^bbebbįbr^ spsuo

4, 7:30 v.; v. lietuvių svetai
nės didžiojoje salėje rengia 
Kęstučio ir Mindaugo paša^n.- 
nės draugijos, kurios jau ilgus 
metus veikia Baltimorėje. Ren
gimo komitetui pirmininkauja 
Veronika Mikušauskienė.

Socialietus spalio 7, 4 v. po
piet rengia tango žaidimus Jur
gio ir Onos Galkų namuose, 
Jarrettsville, Md. • / 

Balfo suimui rengiasi visi 
Baltimorės lietuviai. Visi sve
čiai bus kuo geriausiai priim
ti. Susipažinimo vakarienė Ims 
spalio 12 lietuvių svetainėje, 
banketas —- Southern viešbu
tyje, kur vyks ir seimo posė
džiai. Seimas baigiamas mišio- 
mis spalio 14 šv. Alfonso baž
nyčioje.

Urttato Burokfonė, senos kar
tos lietuvė, staiga mirė rugsėjo 
16 savo-namuose. Velionė il-

tuvių yra labai mėgiama. Ji dlF šiam sezonui jau numatytos ir 
navo daugelyje koncertų, vy- pradėtos reptabti dvi naujos 
kušiai debiutavo VL Baitrušai- operos: Pajacai ir Cavaleria 
čio Chicagoje pastatytoje “Ri- Rnsticana. Nėra abejonės, kad 
goletto” operoje pagrĮn^pjaiy ir šie spektakliai pasiseks. Tik 
Gildąs vaidmenyje ir gražiau- išiųda naujas rūpestis, kur vai
siai suspindėjo Margaritos rtaė-r dintų kai seserys kazimierietės 
je “Fauste” gastroliuojant €3e- ^ atsisakė operai nuomoti Mari- 
velande. jos aukštesnės mokyklos salę.

Solistė taip pat gerai paž|s- Tai skaudus smūgis, ši salė 
. tama ir Dartaninko skaityto- opera# kolektyvui ir visiems 
jams, nes dvejis metus iš eiles lietuviams buvo paranki ir tin- 
ji dainavo Dartaninko koncer
tuose Brooklyne ir iš ten grįžo 
su maloniais įspūdžiais, kuriuos 
ir dabar tebeprisimena. c <

NAUJAS RŪPESTIS MŪSŲ
OPERAI

nome, prašoko visas viltis. Eglei įteikė iš Vokietijos atvež- 
tą krikšto motinos dovaną, gus metus turėjo užeigą. Viri 

M ’ T ■ Rugsėjo 23 šv. Kazimiero pa- 
į B rapijos mokyklos salėje svečias 

Ui B Worcesterio lietuvių visuome- 
C _ J Bl nei skaitė paskaitą apie hetu-
1 i B rezistenciją bolševikų oku- tuviai ją pažino arba apie ją 

B puotoje Lietuvoje.

—-  į B Po paskaitos LB apylinkės
A ------------Į_J B ~ pirmininkas. V. Mačys padėko-

■( l T7B jo prelegantiri už turiningą ir
_ ) į B:.' labai jautrią paskaitą. Dalyvių

; B' skaičius paskaitoje galėjęs Imti 
i į B 'ir gausesni. Mat, vieniems la-

H B biau rūpėjo, nusipirkus bihetą, 
~ j ■- pavalgyti skanius Įdėtus, o ki-

į ■ būdami tautiškai atšalę ir apy-
i: I nerauda rmtedo be- w 29 g

v. v. lietuvių svetainės didžio- 
swo te"l bro1"' joje salėje rengia linksmą va- 

karą, kurio programą išpildys 
DaiL Antano Rakštelės pa- • visiems žinomas aktorius hu- 

veikrių paroda bus spalio 7- nioristas Vitalis Žukauskas ir 
il4 Maironio parke, o spalio. 28 smuikžmnkė Pumpolytė; Po pro- 
šv. Kazimiera parapijos salėje 
statomas Hartfordo dramos mė- 

-gėjų vaidinimas — Fuldos ko
medija “Mokyklos draugai”.

Maironio minėjimas rengia
mas lapkričio 4 Maironio par
ke. Bus paskaita ir meninė pro
grama. Pr.

f



ANNA

HOME MAITENANCE

MOVING

VYTAUTAS BELECKAS

FRANK D. CURLEY

PLASTIC PIPE & Fittings
Sav. V. ZELEMIS76 NORTH MAIN ST.

FR 9-2Š65FREEPORT, L.

THE CLEANING

Uncfe 3-711

Salė vestuvėms irfcitoMora 
pramogoms. Be'to> dHOdąmi 
polaidatuvinhtf -..pSiifi*. jnr-

FttANKLIM . SOUA-RE LAN ES
The Ftaest Lanes ta Bosvltag — 

Seven Automatic Ptaspotters For 
BowHng Pleasure CocktailLounge

MAINTENANCE 
COMPANYINC.

' IONIS -

1OMCENTEB 
štots for 3^°*?

GEORGE. PATURZO 
BOffUNG ŠUPfTJES 

Authorfzed Brunsvick ftoater. Ex- 
pert driffingwhSe you wait. Also 
featuring Balte, Bags, Sfcoes,Stokit*,

REIKALINGAS PARDAVĖJAS (2) 
Jei Jūs kalbate lietuviškai ar kuria 
kita svetima kalba, galite gauti nuo 

atįygji

vyksta Bulgarijoj, dalyvauja 37 
valstybės, suskirstytos j 4 grupes. 
Į baigmę kvalifikuosis po 3 koman
das S kiekvienos grupės, šiuo me
tu grupėse pirmauja:
A — Sovietai 20-3%, Rytų Vokieti
ja 15 ir Vak. Vokietija su 14% tš. 
B — JAV 15%-2%, Rumunija 14% 
ir Bulgariją 12%.
C — Jugoslavija, Olandija, Čekoslo
vakija ir Lenkija.
P — Vengrija, Argentina, Austrija.

JAV komanda, pakeliui j Bulga
riją, Varšuvoje įveikė Lenkijos ko
mandą 3-2. Po tašką laimėjo Fiše
ris, Medais ir HearsL Olimpiadoje 
JAV komanda dažniausiai žaidžia 
šios sudėties: Fišeris, Evans, Rob. 
Byrne, Mednis. _• Tik su Šveicarija 
laivo: Fisheris, Benko, Hearst, Med-

Rygoje, Sovietų pusfinaly, Vladas 
Mikėnas ir toliau sėkmingai varosi, 
turėdamas vilčių patekti į baigmi
nes Sovietų pirmenybes (Įkelti bus 
tik pirmieji du) nors ant kulnų lipa 
didmeisteris Šteinas ir kiti. Po 10 
ratų pirmavo šteinas ir Lazarevas 
su 8% tš., Mikėnas 7% su 1 ne
baigta. Po .15 ratų padėtis tokia: 
L. Aroninas ir V. Mikėnas po 12%, 
šteinas ir Lozarevas po 12.

Tiflise tuo pat metu varžosi Pa- 
baltijo ir Gruzijos šachmatininkai. 
Po 4 ratų po 3 taškus turėjo Bar
šauskas (Klaipėdą), Kliavins (Ry
ga) ir Stiukas (Estija);■(

G. E. REYERSON and CC. Ine. 
5712 «h Avė, Brooklyn, N. Y. 
Movtag and Storage, Local and 

Long Distance Movers— Baggage 
to aH Piers, Rdiable Fast Service 
that will save you tone and ttoney 

Gali GE 9-7800

GARD1NER8 RE8TAURANT > 
LantftectaA-Otrihers - Cocktails 

Our Driftwood Room is bow avafl- 
able for smaH weddtags, sboverą 
meettags and aU sodai functions.

Institutams 
JUBltEE MAINTENANCE 

PY 6-3479 OV 1-2240

MARIOS V*tLA OESTĘ tteątau-

Btek CBy--^CaMtaiiifsl€ta^ 
'7 ĖątLTabteDHore Specialties "■

Lunch $3.25, Pinner $5.00 — $750 
Good Service tt, Varied Menue — 
Special Cons . to Religious 
Groups ■— WaUdng Distance to SL 
Patrick’s Cattedral - PL 9-4026

DEAN STREET 
. BOttLING LANES .

/ Yoūr Corantnrity BowBng AHey 
SmaB cozy unfcjoe friendlySnaek 
Bar, Leągues. now betag . formed. 
Your Host EUen Byrd. PR 8-9888.

METRO-FOREST BOWLING 
LANES

MOVERS I
Insured. For Fast. Rėfiabte -Service 

Call FA 4-7074

24 HRS. SERVICE 
Reasonable Rates 

For Fast CourteOus Service 
Call U N 5-6506 

Ask for Mr. Yxo u fi g

>5; hmcheon 12-2:30, 
; SaL dtaner 5-9:30, 
-7:30.— SH 7-0110. 
, CJosed Sunday.

prasHteAa xtao $5.O0 tt tt. ■ 
Rt-H tasm A* • fl Mttt 

w«oAim n, Kt

apjungia 221 vienetą iš viso krašto. 
Paskelbtam Chess Life sąraše iš 
lietuvių tėra tik vienas — So. Bos
tono Lietuvių PR. D-jos šachmatų 
klubas. Estų ŠK — Chicagoj ir ki
tas — Nęvr Yorke. Latvių ŠK — 
Cfaicagoje ir Baltiečių — N. Yorke.

Massachusetts ir drauge “Ist an-

Restaurant, Bar, fireė parking, free 
instructions every day from 1 p.m. 
to 5 p.m. e 96-10 Metropolitan Avė., 
Forest Hills, L. I-, near Woodhaven 
Blvd. Call BO 8-4374 ----- Ask for
Henry Pape, your geniai Host

MARGO B0WL-C LANES. Ridge- 
Food’s fine hoepttMše Danės — 30 

. autedaatie ptaapottess ibr your 
j bovling pleaRirę; Cbcktafl knmge, 

Reptaurant, ftee pnridnįg. A bealthy 
rt for' yatag 'aiid eld. Special 

^iconsiderattoh td- reUgtaus groups. 
b33fi |7yęk^t AdĮ Didyn, HY 7*4350

for Pumps 
LAWN SPRINKLERS

DETURRIS TRI ANGLE 
BOWL*NG CENTER 

U7-U Myrtle Avė, Richmond 
Hl 1-279©

MAPIO BORCHESE Re»-
taurant, 65 EaM 55G1-St, New 
York City- —:) Ffaest French-Italian 

Cuistae — Dtaner — Supper — 
Co^taBs Wtaės — Special Co»- 
siderattan to JBeĮįgtous Groups 
Walktag Distance Jto St. Patrick’s. 
Cathedral ■**-' BE 1-2990 7 ' ’" ; <

WANTEO Bookeeper, with 
littte steno, experienced excel- 
lent salaiy, and opportunity 
with top advertising consultors. 
East 71st St., N. Y. City. 

RH 4-6480

OFFICE CLfiANING
CpŠANING 

FLO0B MĄIN'miAlK 
• CAMCO

1883 NADfSON STREET 

BROOKLYN 27, N. Y.
(Ridgevrood) .

tt© Jta nurito padrinkinią gražių namų, alfypųt 
apartanMsų ir tai žemiaoriomia kainomis. Oa galite vi
sokeriopai apaidraurti; čia valstybinių n*otaa8ų*tekm|

, Crating A. 
id s and aS 
Plck-Up — 
IK) 2-1307,

be ESs Fee ta datečhetžcal tastruc- 
tion to be EHs Heurt ta caring for 
neglected kometose chikfreo. Can- 
didates of Good average inteHigence 
between 18-30 yėirs.

for informatioa writę to;
Misstonary Sistera toe ,^d 

Order of SL Francis 
Peekskiil, IK ’

40 Autmaątte -ĘlMįsiįtėįĮM; fta your 
ban&^^pteąsūre.- Cocktall loungę 
Reštaurant, free parking. A bealthy 
ąx8t for young ąnd oM. Come ta 
and šave-a grand. tane. Bring your 
friends. Special cousideration to re- 
ligouš groups. Call CO 2-1212 Ask 
for Tony Cairo '' 7 ' J

4te iki''606 dbt pradiiito adUyg^nįmo. 
Pirtaenybė vedusiam vyrtd. didelė 
ficąia Manhattene, galimybė aukš- 
tesneT tarnybai FUrma moka pensi
ją, hgmnnę ir apdraudą. Turi mo
kėti skaityti ir rašyti angliškai. — 
Skambinti:

nual Northeastėrn” p-bės bus Boyl- 
ston klubo patalpose, spalio 11-14 d.

Bostono tarpkltibinė* p-bės pra
sidės spalio pabaigoj ir užtruks iki 
vasario mėn. žiadžiama penktadie
niais. Metropolitan Chess League 
metinis susirinkimas įvyks Cam- 
bridge “Y” spalio 8 d.

JAV atviros pirmenybės kitais 
metais (1963) įvyks Chicagoje. Tai 
bus gera proga lietuvių šachmati-

. V 111 "t
COLONIAL RĘST HOME

HOME A OFFICE CLEANING

Floor Waxtag - Window Cteaning* 
Fully Irisured - Free Estimates

No Minhnum—- Na Cbver.
168 Uvtagston Street 

SeerteaMhBL) Ut 5-7738

po, kum laidžia savo mokyk
lų komandose, liko tik Bernsą 

kuris fięnas stengėsi, bet ir 
ja» nevyks. Mūsų saugų visa 
kamuoliai tekdavo į padanges; 
ar į užribį. Vaituose Jankau^ 
kas loliokas dėl antrc^o par- 
čio. Antrame kėlinyje prarado 
g^vas net ir mūsų gynimo šu
lai — Kulys ir Remėza O. 
Ateityje tižios sudėties kmnah- 
da nedaug ką peš. Ypač puoli
mui reikia paspirties.

Rezervinės vos septyni žaidi- 
kai (vėl seni vargai) priešžais- 
myje taip pat pralaimėjo 0:3^ 
šeštadienį geriau atrodė jaunik- 
hat Draugiškose rungtynėse 
su ukrainiečiais mažučiai laimė
jo 1:0, o jaunučiai baigė 3:3.

sekmadienį pirmoji ir re
zervinė vyksta pirmenybių 
rungtynėms su Bridgeport SC. 
Apie pergalę sunku ir galvoti, 
nes priešininkas yra stiprus, 
mūsiškius prieš keleris metus 
supliekęs net 8:0. Rungtynės 
■bus Swedisii AC Field 1351 
South Pine Creek Road, Fair- 
field, Conn. Rezervinės prade
da 1:15, o pirmosios 3 vai.

AHetas

Harbor. Operi. 
aJl-yeNL<(anm oc Dine wbere cifi- 
sine- aad ąęeatRf btiautji ežceL Sea- 
food, - lobstecap steaks,; For 
reservatams caH AN1-9756 or Ak 
l-8111T Bąy*ta*’ Ave^ Morthpoit 
Tum No. tm 25A at Woodbtaę Avė..

Pfctere Wmdcws - Doors | 
WaHs Removed

^pečiai ConMderattaa to Rdigiou* 
Instttutions

HO 8-7159 — VA 5-6775 X

BLY MOVING A STORAGE

Localand Natioowfde 
BLY Movtag A Storage Agentą.

Household removal serv^ce. Li
L C. C. F. S. C. Menąs; tteensėd
Piano mover. — HA 9-1629^ 
59-22. Woodsidę Avė, Woodslde, L5.

BS



ADVOKATAS

1MEODORE VOUNNM,
INC.

PRANAS W AITRUS

Lerington Avė.). NOTARY PUBLIC

Telefonas: 268-5185

KARLONAS
Fanerai Home

SCHALLER&WEBER 
. J ' " • z • - . .« •

24 visai savaitei tarnybosrei- 
kalais išvyko į Minneapolį, 
Minu., kur be eilinių tarnybos 
reikalų, vienos skaičiavimų la
boratorijos vadovybės kviečia
ma, skaitys paskaitą

546 East Bro«fway
80. Boston, M^ss. 

Prienais miesto teismo rūmus

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 
Ir BAU8AMUOTOJA8

Kmi Antanas Vilkaitis, sa
vaitę Svečiavęsis pas preL J. 
ftįDČmži Maspethe, vėl išvyko 
Ottand Park, DL, kur jis nuo
latos gyvena.

prie religinės parodos, kuriai 
vieta jau užtikrinta Vatikano 
paviljone. Paaiškėjo, kad paro
dai eksponatus, vaizduojančius 
kenčiančią bažnyčią Lietuvoje, 
galima gauti iš kun. V. Mince
vičiaus. Yra vilčių juos papil-

PO vasaros atostogų, rugsė- dyti ir naujesniais.
jo 20, Maspethe, N. Y. Įvyko Nuo paskutinio posėdžio Ta- 
hetuvių katalikų religiniam blausiai pažengta pirmyn su 
kongresui ruošti komiteto po- muzikos reikalais. Šį pavasarį 
gėdis.’ r vargonininkų seime* Chieagoje,

i nu pranešimą^*' iš savo vadovaujantfain. V. Budrec-

MnvomojanMB 4 kambarių 
butas 800 Ptennsylvania Avė., 
Brooklyn 7, N.Y. Dėl sąlygų 
skambinti telefonu HY 8-2991.

Vincas Staknys iš Elizabeth, 
N. J., rugsėjo 21 išskrido į Tur
kiją, kur išbus kelis mėnesius. 
Jis yra statybos inžinierius, iš
vyko tarnybos reikalais./

SOLISTAS V. VERfKAITIS atvyksta H Toronto su Varpo choru, kurto 
koncertas boa spalio 7 Franklin K. Lane aukžtesmoje mokykloje. Kon
certą rengia J. Stuko vadovaujama radijo valandSK. Nuotr. V. Maželio

1 Rugpjūčio mėnesį automobi
lio nelaimėje žuvo sąjungietes 
Agotos Stagniūnienės sūnus 
Bronius. Kuopa užprašė mišias 
už mirusio sielą. Reiškiame gi
lią užuojautą liūdinčiai moti
nai ir visai šeimai.

dvarus kambariai, rami vieta, pigus ir skanus nuristas. 
Viešbučio salė išnuomojama įvairiems pobOvtems. Prie 
viešbučio veikia restoranas ir baras. — Patogus satarie* 
kimas traukiniu ir autobusais.

Kuopos metinė šventė buvo 
rugsėjo 9. §v. Petro ir Povilo 
bažnyčioje buvo mišios, kurias 
aukojo kuopos dvasios vadas 
kun. J. Pragulbickas. Kun. VI. 
Karalevičius savo sekmadienio 
pamoksle pasveikino susirin
kusias sąjungietes ir linkėjo 
veiklių ateinančių metų. Pa
rapijos mokyklos mergaičių cho 
ras pagiedojo Avė Maria. Po 
to parapijos salėje įvyko pus
ryčiai, kur preL M. Kemėšis 
palaimino valgius ir pasveikino 
sąjungietes, ragindamas jas į 
didesnį pamaldumą, švfcntę su- 
rtrošė- ir-pravedė nenėilstema

mą. Jta galite pilnai pasiti
kėti nrtteų patarnavimu iki 
visų smulkmėm} laidojimo

Dirbanti moteris ieško Wood- 
havene ar Richmond Hill buto 
iš vieno kambario, virtuvės, 
vonios, su apšildymu. Kas tu
rėtų tokį butą išnuomoti, pra
šom skambinti Šeštadieniais ir _ _
sekmadieniais visą dieną, kito- 5 metų amžiaus, varta*' vaikai, šas. { ' Amerikos kultūros gyve- 

.. . — ' *.• >■- j;.,- .-yyįata

prandškiečių vienuolyne.

dienis prieš šv. Pranciškaus 
šventę. Vakarais 7 v. pamoks
lus sakys pranciškonas.

Tretininkę vizitacija bus spa
lio 2 vakare.

Rožančiaus draugijos meti
nės mišios bus spalio 7 d. 8 v. 
Po mišių pusryčiai parapijos 
salėje.

PreL J. Bailumas spalio 1

(BIELIAUSKAS)
FUNTRAL ROME

M. P- BALLAB - Dtoeetoriua - 
AUBL BAZTR0RM-BALTOM

— Beanki VeMjeb
660 GRAND STREET

BROOKLYN, N. Y.

NOTARY PUBLIC

seo chestnut street 
NEW 8RITAIN, CONN.

Nauja moderniška koplyčia Šer
menims dykai. Aptarnauja Cam- 
bridge ir Bostono kolonijas že
miausiomis kainomis. Kainos tos 
pačios ir j kitus miestus.
Reikale fauktter TH T9t 6-M34

E. JOSEPH ZEBROWSKf 
Laidotuvių direktorius

MriDKRNlAKA KOPLYČIA 
sū Air Condltton

Rūpestingai patarnaujame vi
suose reikaluose, atydžiai iž- 
pOdome ktricvieni pageMavt-

CARROL 
Funeral Home 

Ine.

Baltijos įdubo New Yorke Vincenta K. VĮibelieni, gy- 
naujam šachmatų turnyrui jau venusi 5968 58th Avė./ Mas- 
įsirašė E. Staknys, A Šukys, peth, N. Y., .mirė- rugsėjo 20. 
R. Adomaitis, & Trojanas Da- Palaidota iŠ. Apreiškimo, parap. 
lyvauja taip pat latviai ir es- bažnyčios rugsėjų '24 šv.4imo 
tai. Turnyras prasidės spalio kapinėse. Liko budintis; sūnus 
5, 8 vai vak Norintieji dar Vytautas ir duktė_.< < 
prisidėti, turi įsirašyti pusę va
landos anksčiau. Turnyras vyks , rinkime šaukimas g sėkma- 
Baltų Laisvės namuose, 131 E. dier^ 30,5 vai popiet 
70th St., Manhattan (kampas Apreiškimo parapijos . salėje.

EVergreen 8-9770

Joseph Carszva
G R A B 0 R I U S 

BALSAMUOTOJAS 
231 BEDFORD A VĖL 

BrooMyKN. T..

Apreiškimo parapijos .■ salėje. > MevpeHm lietuvių bažnyčio- 
Svečias iš Europos dr. J. Gri- jė nuo spalio 1 iki. 3^ bus tri- 

Kartu vyks naujų narių re- mus skaitys padrarty jatrrin)0 
gistracija. auklėjimas. okupnotoje Lietūvo-

Baltijos klubas įsisteigė j Bafltanas padarys
prieš šešeris metus. Rengiami pranešimą iš studijų. savaitės 
turnyrai, sudaromos komandos Vokietijoje. ‘ ? >' 
bendraujant su latviais ir es- tataHninioę sutrin
tais. Plačiau gali informuoti E. jgukiainas rugsėjo 29,
Staknys, telef. JA 3-8517. šeštadienį, 1 vai. popiet, Ap

reiškimo. parapijos mokykloje. 
Kas norėtų vaikus įrašyti į jau
nučius ateitininkus, prašome įvyksta į Pittsburgh; Pa., kur 
atvesti į susirinkimą arba pa- dalyvaus hetuvarišų seselių ins- 
skambinti jaunučių , vadovei M. titulo aštuntame suvažiavime ir 
Navickienei MI 7-7347. Į jaunu- skaitys dvi paskaitas: retigk 
Sus taeitininkus piiimiiri nuo kongresas ir lietuvių įna-

kazankisKų orgamsacųų utatoj 
vų susirinkimą. VĮsbs ;6čfiggi 
žarijos prašomos j jai 
ti dėrneą ir snririėkim* daly-

210 East SOtli ®L • RE«ent 4-C-57 
Neto Verte, N. Y. MI 8-0661

PenktadienL rugatjo 2B — iki 
Ketvirtadienio, spalio ^4,. 1862

Unksme, pilna jtašnpos, filme — 
‘PETER VO88 der Hefcf dės Tages' 

Vaidina:

darbuotoja kuopos pirmininkė vių rezistenciją pavergtoje lie- 
Justina Bunienė, padedama Va- tuvoje. Į paskaitą skautės su- 
lerijos Mickienės, Agotos De- kvietė visus Bostono skautus 
gutienės, Kristinos Ochs ir Ma- ir, jų tėvus bei svečius.
rijos Juškienės. . Studentę ateitininku Bostono

Kuopas korespondentė draugovės valdyba, išrinkta 
rugsėjo 14, pareigomis pasi
skirstė taip: pirm. Eligijus Su
žiedėlis, vicepirm. Aloyzas Pet
ronis, sekret Audronė Barū- 
naitė ir iždin. Alm. Meižys. 
Draugovės adresas — 68 Glen- 
dale St, Brockton 39, Mass.

ALRK Moterp Sąjungos 12 
kuopos suorganizuotas jaunų 
mokinių ratelis jau pradėjo dar
bą po atostogų. Ratelio daly
vės susirinko rugsėjo 23 vai
šinguose Raubų namuose. Vieš
nia M. Galdikienė supažindino 
su pedagogo dr. Fr. V. Foers- 
terio jaunuomenės auklėjimo 
pagrindiniais dėsniais, V. Ra- 
jeckienė papasakojo įspūdžius 
iš savo atsilankymo Montessori 
mokykloje Greenwich, Conn. 
Ž. Jurevičienė, vadovavusi pa
šnekesiui, iškėlė tėvynės ir 
žmogaus meilės, įpročių reikš
mę ir kitus klausimus. O. Rau- 
bienė, R. Kundrotienė, J. Pet- 
rėnienė ir kitos pasidalino sa
vo patyrimais iš gyvenimo. Nu
tarta daryti suėjimus kas mė
nuo. Kitą kartą drauge pasi
kvies ir vaikus, kad jiems bū
tų progos pabendrauti lietuviš
koje aplinkoje ir parodyti sa
vo meninius sugebėjimus.

Arnoldas VcfcetaitK, solistą^, 
dalyvauja ir šfo šėtono City 
Center operos pastatymuooo; 
Bohemos operoje dainuoja spa
lio 14 ir lapkričio 3.

J. B. S H ALINS
- S»1inclr»!e 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

84-92 J AMAlCA AVĖ. /
Iprie Fmct Parkvay Station)

WOODHAVEN, N. V.

SuteHrfąm 'garbingas laidotavea 
Koplyčia; .nemokamai visose 
miesto dalyse; veikia ventiliacija

TeL Vlrgtefa 7-4499

kui: WAveriy 6-3325 (araa? 
code 201). - .. ■

Dtat Romo Vfosuio spalvota 
lit^rafija “Rhi-No” yra išsta
tyta Whitney muzėjuje suruoš
toje parodoj “American Prints 
Today — 1962“. Paroda atida
ryta rugsėjo 20, truks iki spa
lio 20. Tuo pačiu metu tie pa
tys grafikos kūriniai yra iš
statyti ir kituose ašturaiuose 
Amerikos murėjuose: meno ma
žėjuje Bostone, meno institu
te Chkagoje, Los Angeles 
County mažėjuje, Philadelpiii- 
jos . mažėjuje, San Franrisco 
Adienbach Foundation of Gra
fu: Art ir tautinėje galerijoje 
Washingtone.

Darbininko spaudos Idodcas 
veiks “Lietuvos atsiminimų" ra
dijo rengiamam koncerte spa
lio 7 Franklin K. Lane High 
Scfaool salėje, 999 Jamaica Avė., 
Brooklyn, N. Y. Ta proga bus 
galima gauti naujai išėjusius 
leidinius, lietuviškų plokštelių 
bei ųždsakyti Darbininką ku
ris susipažinimui iki šių metų kelionės po Europą padare ko- kui, sudaryta 'iniuSkos komisi- 
galo siunčiamas tik., už -i <k>L mitefo pirmininkas preL Jonas ja, j kurią įeina: pro£ J. Ži-

Balkūnas, ilgiau sustodamas levičius — pirm., A. Aleksis
— pirm, pavad., V. Baltrušai
tis, J. čižauskas, A. Giedrai
tis — vicepirmininkai,; kun. J. 
Pakalniškis — ižd., M. Liubers- 
kis — seki*. Jau aiškiai numa
tyta muzikos koncerto progra
ma, kurios gaidos bus atspaus
dintos prieš Kalėdas. Taip pat 
numatyti ir dirigentai. Be to, 
Chįcagoje suorganizuota muzi
kos pagribinė komisija, kurios 
pirmininku sutiko būti A. 
Giedraitis. J

Vykdant Kunigų ^enybės 
seimo pageidavimą, šiame posė
dy nutarta į religiniam kongre
sui ruošti komitetą kviesti vi
sų lietuvių katalikiškų organi
zacijų pirmininkas, būtent,. — 
ALRK Katalikų Federacijos, 
ALR Ksdalti^ Sušžviemjimo, 
ALR Katalikų Darbininkų Są
jungos, , Lietuvos, Vyčių, ALR 
Katalikių Motųjų Sąjungos, Lab 
darių Sąjungos ir Ateitininkų 
Sendraugių, Studentų Ateiti
ninkų bei Moksleivių .Ateitinin
kų Sąjungų.

Renginio kongreso biudže
tas numatytas 30,000 doL Su
kelti šią sumą yra vienas iš 
svarbiausių komiteto rūpesčių, 
todėl sustiprinta finansų komi
sija, pakviečiant į ją kun. dr. 
S. Valiušaitį.

asr??? js. £=?
Tėv. 'VBd|8i*E;-Sid®®RM» Du 

f^BĖnėRor raštininkė Juliai ‘Ra- FJA, nuo rugsėjo 30 fid spsn 
MB&is ttfepcfe mėnesį išsikėlė gy- tio 14 ves Arijas šv. Petro 
^euti į New BėniphirefBer bir- lietuvių bažnyrioje.
hetio mėnesio susirinkimą gir- Misijų metu bus galima gau- 
mininlrA Jnstms Buitinė atsi- ti neseniai išspausdintą prta. 
sveikino su išvykstanria, padė- Pr. Juro maldaknygę “Didysis 
kojb-jai už gražiai eitas.- parei- Ramybės Šaltinis” ir Ktas re- 
gas, patarėjo laimės naujose ligines knygas. Taip pat bus 
sąlygose te kuopos vardu įtei-* galima užsisakyti pranciškonų 
kė atminimui dovaną.*'Jos pa- leidžiamus laikraščius — Dar- 
rrigas kartu su, pavyzdingai vės- bininką, Aidus, Varpelį. Darte- 
tom knygom perėmė Ona Stri- ninkas ir Varpelis susipažinimui 
maitienė. ; ' iki š. m. pabaigos siunčiamas

už 1 dol. kiekvienas. Naujiem 
skaitytojam metam Darbininkas 
ir Aidai tekainuoja po 5 dol.

Tikybos pamokos ■; vaikam, 
kurie lanko viešas mokyklas, 
būna sekmadieniais šv. Petro 
parapijos mokykloje po 9 vai. 
mišių. Aukštesnių mokyklų mo
kiniams tikybos pamokos esti 
trečiadienių vakarais nuo 7:30 
vaL vak. tose pat patalpose.

Berniukam, kurie norėtų tar
nauti mišiom, rugsėjo 28 pra
dedamos pamokos. Pamokos 
bus penktadieniais 2:30 vai. po
piet parapijos salėje po baž
nyčia. Mišiom tarnauti moko 
kun. J. Klimas.

_ Vyr. skaučių Kražantės drau
govė rugsėjo 21 Dariaus ir bi
reno Posto patalpose suruošė 
sueigą, kurios metu paskaitą 
skaitė dr. J. Grinius iš Vokieti
jos. Svečias kalbėjo apie lietu-

XX- •


