
NUO ATOMŲ PRIE INSPEKTORIŲ
Maskva džiaugiasi dėl atomų sutarties ir skubinas su 
inspekcijos .sutartimi. Washingtonas santūresnis dėl
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Kunigui negalima duoti net stiklo pieno dovanai
Brangioji, kaip tavo sveika

ta ir kaip jauties naujoje tėvy
nėje ir ar jauties laiminga, kad 
išvažiavai?

Mes gyvename, kaip ir anks
čiau, ir tas pats nusiminimas. 
Sveikata visiškai menka. Mūsų 
Juzė visiškai serga ir žada va
žiuoti į Vilnių pas gydytoją. Ne
žinia, ar tai ką padės. Priėjo 
prie to, kad nebeturi jėgų ap
sitvarkyti ūkyje.

Mano miela, jau tau rašiau 
porą kartų, bet nežinau ar L. 
persiuntė.

Dabar pati rašyk. Kaip be
rašysi, aš suprasiu. Kai moki 
skaityti, 
šysi.

Kokie 
ir koks 
Pas mus kaskart vis blogiau. 
Jau rašiau, kad žiemą buvome 
3 mėnesius be kunigo. Dabar 
jau yra, bet šv. mišios papras
tomis dienomis 7:30 vai. ryte. 
Bažnyčia turi būti uždaryta 9 
vai. ryte. Jeigu nors porą minu
čių pavėluotų uždaryti, tai baž
nyčią uždarytų visam laikui.

Sekmadieniais mišios 8 vai. 
ryte, o bažnyčią uždaro 10 vai. 
ryte. Vakare vėl atidaro 8 vai. 
Skambinti varpais uždrausta vi
sam laikui.

Bet kurios pamaldos už baž
nyčios sienų yra griežtai už
draustos. Kada kunigas važiuo
ja pas ligonį, žmonėms griežtai 
uždrausta jį pasitikti.

Laidoti mirusius su kunigu 
griežtai uždrausta. Uždrausta 
šventinti paminklus ir kryžius. 
Draudžiami kryžiai statyti 
kelėse ir kryžkelėse.

Vaikai ir jaunimas iki 18 
tų negali užeiti bažnyčion, 
bažnyčia būtų uždaryta visam 
laikui.

Vaikus veža krikštyti į Vil
nių, bet ir tai daugelis liko be 
velykinės išpažinties. Vilniuje 
truputį laisviau. Bet ir ten eina
ma prie to paties. Kalvarijas 
jau visiškai išdaužė. (Neseniai 
atvykę iš Vilniaus pasakoja, 
kad dalis Kalvarijų buvo išdau
žyta 1957 metais).

Mūsų kunigui uždraudė lai
kyti arklį ir nusipirkti pirkai- katalikų darbininkų unijas, rei- 
tę šalia bažnyčios. Dviračiu jis kia daug griežtesnių priemo- 
turi važiuoti bažnyčion. Kartais nių. Katalikai turi imtis akci-

tai kaip nors ir para-

ten pas jus papročiai 
religinis gyvenimas?

pa-

me
nes

Tai laiškas iš Lietuvos, rašytas neiietuviy kalba ir Vakarus pasiekęs aplinkiniais 
keliais. Pasakoja pie religinio gyveninio raidę viename Lietuvos kampe

Mūsų kunigas algos gauna 
tiktai 60 rublių ir iš to jis turi 
pragyventi. Prie savo buto jis 
neturi teisės pasisodinti net gė
lių.

Daug yra įvykę naujų atmai
nų, bet apie tai dabar nerašy
siu.

Jūsų laiškai dažnai manęs ne
pasiekia. Tokius, kaip mes, da-

KENNEDY: Rūpestis, kad Kongresas 
delsia su įstatymais

Prezidentas Kennedy rugpjū
čio 20 spaudos konferencijoje 
kalbėjo:

— Atominė sutartis nebus 
pavojinga Amerikos saugumui; 
jei Sovietai jos nesilaikytų, A- 
merika bus pasirengusi bandy
mus atnaujinti. — Kuboje so
vietų kariuomenės esą sumažė
jo; kiek—žvalgyba tikslių žinių 
neturi; padėtis betgi nėra pa
tenkinama Amerikai. — Ūkinis

Lotynų Amerikoj: 
padėtis beviltiška
Kardinolas Cushingas, spe

cialus popiežiaus Jono XXIII 
atstovas ir Amerikos vyskupų 
komiteto lotynų Amerikos rei
kalam pirmininkas, per pasku
tinius 5 metus tris kartus lan
kėsi lotynų Amerikoje. Kalbė
damas apie savo įspūdžius De
troite, kardinolas padėtį vadi
no tiesiog beviltiška.

“Kai kuriose vietose katali
kai kalbėjo: Aš niekad nesu 
matęs kunigo; aš nežinau, ko
kiai parapijai priklausau. Kar
dinolo tvirtinimu, viena Brazi
lija kasdien netenka po 1000 
parapiečių. Priežastis — trūks
ta kunigų, visuotinis skurdas, 
neraštingumas. “Jūs negalite 
kalbėti apie tikėjimą. — sakė 
kardinolas — kada mažų vai
kų pilvai yra išsipūtę keturis 
kartus, daugiau nei norma”. 
Nors, bažnyčios mėgina daly
ti maistą per katalikų šalpos 
įstaigas ir stengiasi organizuoti

gyvenimas geresnis, nei to bu- 1 
vo laukiama sausio mėn. — 1 
Negrę žygio į Washingtoną de- • 
legaciją prezidentas priims ir 
laukia, kad Kongresas priimtų 
įstatymą, kuriuo negrų teises 
sulygintų su baltaisiais; tačiau 
prezidentas priešingai minčiai, 
kad darbus reiktų skirstyti neg
ram pagal jų gyventojų propor
ciją. — Kongreso sesija gali 
užtrukti ilgiau, nes yra nepri
imtų svarbių vyriausybės pa
teiktų įstatymų — užsienio pa
galbos. pilietinių teisių, mo
kesčių mažinimo ir kt. Buvo 
aiškiai jaučiamas prezidento ne
pasitenkinimas, kad Kongresas 
delsia tuos įstatymus Svarstyti. 
Tai jam kelia didesnį rūpestį 
nei santykiai su užsieniais.

bar labai spaudžia. Spaudžia vi
sokiais būdais. Bet su Dievo 
pagalba ištversime prie savo. 0 
gal Dievas duos, galas nebeto
li, kadangi esame išsemti ir su 
džiaugsmu laukiame poilsio Die- 
vuję.

Gyvenimas kolkoze kaškart 
sunkesnis ir verčia dirbti die
ną ir naktį. Tie, kurie neina 
dirbti, turi geriau, nes gali anks 
čiau apdirbti savo sklypelį. 0 
tokie, kaip meš, esame darbo 
jėga, kuriai atsimoka keiksmą-

žodžiais ir dėl to reikia tylėti. 
Pas mus jau dirbama sekmadie
niais ir manoma, kad tai tvar
koje. ' "Liolė"

OPOZICIJOJE: dr.

PREZlOENTAS DIEM

KENNEDY: Rūpestis dė Pietų Vietnamo
P. Vietnamo vyriausybė rug

pjūčio 21 paskelbė karo padėtį, 
įvedė cenzūrą, suėmė apie 100 
budistų demonstrantų bei va
dų. Priežastis — esąs susek-

ATSTOVAS LODGE

KINAI: Maskva mums pažadėjo atomus 
MASKVA;, Kinai išdavė mūsų paslaptis

Kinijos komunistai paskelbė, 
kad Chruščiovas 1957 sutiko ap
rūpinti kom. Kiniją medžiagom 
atominei bombai. Tačiau 1959, 
prieš susitikdamas su preziden
tu Eisenhoweriu, sutikimą at
šaukė. Tai buvusi Chruščiovo 
dovana Eisenhowe?iui — aiški
na dabar kinai.

Washingtonas paneigė, kad. 
būtų derėjęsis su Maskva dėl 
atominių ginklų Kinijai. Mask
va apkaltino Kinijos komunis-

tus, kad jie eina su imperialis- 
tais, kraštutiniais dęšiniaisias, 
kuriestoja prieš atominė sutar- 
tartį, tačiau Kinijos komunis
tų tvirtinimų nepaneigė. Pne- 
šingai, apkaltino kinus, kad jie 
išdavę komunistinio apsigyni
mo paslaptis.

Jei prezidentę . 
rinkty dabar ...

Gallupo instituto duomenim, 
jei prezidento rinkimai būtų 
dabar, tai Amerikos rytuose 
būtų toki rezultatai: Kennedy 
70 proc., Gokhvateris 26; Ken- 

kai kas jį paveža,* iš eilės pasi- jos už socialines reformas že nedy 73, Rockefelleris 23; Ken- 
. . . . nedy 67, Romney 24. Rytuose

balsuotojų masės 60 procentų 
yra katalikai, žydai ir negrai. 
Kennedy dabar turi šių grupių 
89 proc. pasitikėjimą. Taigi 
pasitikėjimas didesnis nei 

gas yra teisingas, keldamas 1960.
aliarmą dėl nudelsto reformų 
vykdymo... To nudelsimo vai* 
šiai gali būti katastrofiški".

mainydami motociklais, kurie 
juos turi. Visi susirūpinę, kas 
bus, kai ateis žiema, kuo tada 
kunigas susisieks su bažnyčia.

Kunigui negalima duoti jo
kios aukoš, net stiklo pieno. Už 
viską jis turi pats apsimokėti. 
O jeigu priimtų ką nors dova
nai, tai būtų iš jo atimti doku
mentai.

Kunigai gauna mokestį kaip 
ir darbininkai. Už mišias, šliū- 
bus ir laidotuves mokestį pri
ima tam tikra įstaiga ir išduo
da kvitą ir su tuo kvitu eina-

mės išdalinimą, švietimą.
Brazilijos sostinėje kardino

lo pareiškimas sulaukė ir ne
pasitenkinimo, bet arkivysku
pas Dom Helder Pessoa Camo- 
ra sutiko: "Kardinolas Cusbin-

Newsweek teigimu, valstybės 
sekretorius Rusk iš pasikalbė
jimų su Chruščiovų gavęs įspū
dį, jog Chruščiovas tiki ginkluo
tą konfliktą tarp Rusijos ir Ki
nijos esant neišvengiamą neto
limoj ateity. Ideologinis konf
liktas pasak Chruščiovo vyks
tąs tarp Pekingo ir Maskvos 
visur — lotynų Amerikoje, Af
rikoje, pietų Azijoje.-

Ryšium su kivirču tarp Rusi
jos ir Kinijos esą Pentagonas 
pakeitęs savo pažiūrą dėl Azi
jos gynimo. įsitikinęs, kad prieš 
komunistų invaziją Indijoje, 
Thailande, Laose, Korėjoje ga
lėtų vartoti taktinius atominius 

nesibaiindamas Mas
kvos intervencijos.

— Prezidentas Kennedy pra
nešė Kongresui, kad sumažinus 
mokesčius 10.9 bilijonų dol., 
biudžeto deficitas 1964 metam 
bus dar tik 9.2 bilijonai. Res-

EUROPOS PLIENAS 
AMERIKOJE

Plieno pramonės ’ preziden
tas D. J. McDonald rugpjūčio 

ma pas kunigą ir tada jis gali 20 j prendentą Ken-
atlikti prašomus sakramentus. nedy. kad atlaikytu plieno ga- 

benimą iš Belgijos ir Liuksem- 
»rv • . . burgo į Ameriką. Pereitais me-(JZS1CT11O paramai tais dėl to Amerikos plieno pra

monėje neteko 37,000 darbo.maža nesėkmė
— Atstovę Rūmuose rugpjū

čio 21 prezidento užsieninės 
pagalbos projektas susilaukė 
smūgių: buvo priimtas respub
likonų siūlymas, kad pusė tei
kiamos užsieniui sumos remtų

— Nacionalinė* Kinijos 15 
grupių išsikėlė į Kiniją nuo ge
gužės 17 iki liepos galo. Jos 
susijungė ir veikia su antiko
munistiniu pogrindžiu.

Kardinolas Mindszanty
privatinę iniciatyvą tuose kraš- Newsweek tvirtinimu, buvo 
tuose; priimtas taip pat
vrinskio siūlymas, kad už pas- tas išvykti į Vatikaną, kur jam
kolas būtu imami 2 nroc. nalū- bus tuotau navestoc svarhtoc

FRANCO Z V KONGE
Youluu nutolintos

Politikų kalbose svarbiausi 
du klausimai: jau pasirašyta 
atominė sutartis ir sovietų siū 
loma nauja sutartis dėl inspek
cijos netikėtam užpuolimui su 
kliudyti. 
Dėl atomu:

Chruščiovas, atvykęs į 
laviją, atominę sutartį gyrė 
kaip žingsnį į taiką. Prez. Ken
nedy spaudos konferencijoje 
aiškino, kad ji nekelia pavojų 
Amerikos saugumui ir sulaiko 
nuo atominių kritulių, kurie 
nuodytų jau dabar žmones. Dr. 
Edward Teller, Amerikos ato

minės bombos tėvas, senate iš
kalbingai aiškino, kad atominė 
sutartis gresia Amerikos saugu
mui katastrofa; kaltino, kad 
prezidentas ir apsaugos sekre
torius McNamara pateikę klai
dingus duomenis apie .Ameri
kos atominį pranašumą. Tačiau 
prezidentas Kennedy santūriau 
žvelgė į sutartį nei Maskvos at
stovai ir atmetė reikalą sutar
tį iškilmingai ratifikuoti J. Tau
tose ar šaukti tam reikalui vir
šūnių konferenciją. Amerikoje 
ima persverti mintis, kad su
tartis nieko nei duoda nei ati
ma, ir kad viskas priklauso nuo 
tolimesnių žingsnių.

Tolimesnis žingsnis Sovietų 
jau pasiūlytas — sutartis dėl 
inspekcijos Vokietijoje apsau
gai nuo netikėto užpuolimo.

Dėl tos inspekcijos:
Sovietai rodo optimizmą: skel
bia, kad netrūkus būsianti su
tartis dėl inspekcijos postų ry
tų ir vakarų Vokietijos aero
dromuose, geležinkelių stotyse, 
kelių mazguose. Prezidentas 
Kennedy spaudos konferenci
joje tokio optimizmo vengė: 
kalbėjo, kad praeis gerokai lai
ko. iki bus tokia sutartis gali
ma. Klausimas pirma turės bū
ti svarstomas Nato konferenci
joje. Prezidentas stengėsi iš
blaškyti gandus, kad Maskvoje 
Harrimarias ir Rusk esą davę 
slaptų pažadų dėl inspekcijos, 
dėl nepuolimo sutarties. Toki 

' gandai kelia nepasitikėjimo 
tarp Amerikos sąjungininkų.

Nato prieš
Nato taryba rugpjūčio 21 dau 

gumos balsais pasisakė prieš 
inspekcijas Vokietijoje taria
mai apsaugai nuo netikėto už
puolimo. Tuo pasisakymu buvo 
paremtas Vokietijos nusistaty
mas prieš Amerikos atstovo Že
nevoje Stelle pareikštą sutiki
mą su inspekcijos principu. 
Tuo pasisakymu sukliudyta A- 
merikos bei Anglijos diploma-

tas sąmokslas prieš vyriausybę. 
. Prezidentas Kennedy sukvie
tė savo patarėjų pasitarimą dėl 
Vietnamo. Po to pasitarimo val
stybės departamentas paskelbė 
griežtą įspėjimą Vietnamo vy
riausybei, kad ji sulaužiusi sa
vo pažadą siekti susipratimo su 
budistų organizacijos vadais. 
Taip pat įsakyta kuo greičiau
siai būti Saigone naujai paskir
tam Amerikos atstovui H. C. 
Lodge. Saigone Amerikos atsto
vybė suteikė azylį budistų va
dam, kuriuos policija norėjo su
imti: atstovybė taip pat reika
lavo nuimti cenzūrą.

Times aštriai puolė preziden
tą Diem. vadindamas jį dikta
torium, kaltino Amerikos buvu
sį atstovą Saigone Nolting, kad 
jis buvęs palankus Diem, kal
tino naująjį atstovą H. C. Lod
ge, kad jis neskuba perimti pa
reigų. H. Tribūne vedamajame 
kaltino jau abidvi puses — 
tiek prezidentas, tiek ir budis
tai žaidžią ugnimi. Bet ir vie
nas ir kitas dienraštis vedamuo
se jau susilaikė nuo ligšiolinio 
aiškinimo, kad “katalikų domi
nuojama vyriausybė” persekio
ja budistus, sudarančius “70 
procentų daugumą”.

Nehru žvaigžde temsta ir temdoma
Indijos parlamente 72 nariai Akcija prieš Nehru sustip- 

pasiūlė nepasitikėjimą min. pir- rėjo labiausiai po Kinijos už- 
mih. Nehru. Kitą dieną 20,000 puolimo, kuriam atremti Neh- 
minia demonstravo ir dalino ru nebuvo Indijos parengęs. Ne- 
lapelius su kaltinimais. Nehru pasitenkinimą didina kai 
vyriausybei dėl “korupcijos, ne- kuriose provincijose. Nepa- 
potizmo ir nepajėgumo”, su rei- ' sitpnkinimą organizuoja ir ko- 
kalavimais ‘Nehru, pasitrauk”
Tai pirmas nepasitikėjimo siū- vyriausybe, leidusią dabar Ame- 
lymas nuo pat Indijos nepri- rikai statyti radijo stotį ir iš 
klausomybės paskelbimo 1947. jos 3 valandas per dieną trans- 
Nehru ir jo partijos vardas nie- liuoti i PietM Azi^- Vakaruose 

Nehru vardas nusmuko nuo 
Portugalijos Goa užpuolimo, 
nuo Belgrado konferencijos, 
kurioj nedrįso pasmerkti Sovie
tų atnaujintų sprogdinimų.

kad nebuvo taip žemai kritęs 
kaip dabar, nors parlamente te
beturi daugumą — iš 509 na
rių 354.

munistai, kuriem nepakeliui su

rikai statyti radijo stotį ir iš

ins-

gin- 
kri-

NEGRŲ teises Amerikoje didėja, negry
> spauda mažėja. Kodėl?

publikonai vis spiriasi, kad ma- koje 20 mil. 
žinant mokesčius būtų mažina
mos ir vyriausybės išlaidos.

— Nato laivyno manevrus
Atlante sekė sovietiniai “žvejy
bos” laivai.

Amerikoje negrai turi 133 ka 158 dol. Antra priežastis — 
laikraščius, tarp jų du dienraš
čius, kiti savaitiniai, dvisavai
tiniai ir kt. Bendras jų tražas 
1.5 mil. Negrų skaičius Ameri-

Negrų spaudos skaitytojų 
skaičius mažta. Prieš 20 metų 
Pittsburgho negrų laikraštis tu
rėjo 270,000, dabar 108,000, 
Baltimorės iš 230.000 nukrito 
iki 145,000, Chicagos iš 161, 
OOO iki 35,000. Mažėja dėl dve
jopų priežasčių. Viena, gabieji 
negru žurnalistai nueina Į “bal
tąją” spaudą kaip korespon
dentai negrų reikalam, gauda
mi geresnį atlyginimą. Pvz. Čhi-

Daily Defender, negrųcago Daily Defender, negru 
laikraštis, savo editorialistams 
moka savaitei apie 105 dol.. odol.. o
Chicazo Sun-Times ir Dailv

seniau negrų reikalus gynė tik 
negrų laikraščiai, dabar tie rei
kalai perkelti i “baltąją” spau
dą. Kai negrų spauda nustojo 
buvusi kovotojų spauda ir vir
to tik asmeninės ar šeimyni
nės kronikos spauda, ji nusto
jo savo svorio.

Izraelis ir arabai
Izraelis rugpjūčio 20 apskun

dė Syriją Saugumo Tarybai. 
Syrijos 6 Migai įskrido į Izra
elio Jordano slėni. Izraelio lėk
tuvai vieną Migą nušovė.

— Syrija apskundė Izraelį 
taip pat Jungt. Tautom dėl ag
resijos. Kovai prieš Izraelį Ira
kas pasiūlė Syrijai talką. Nas-

tam derėtis su Maskva dėl 
pekcijos Vakarų vardu.

Kovoje dėl sutartie*
W. Lippmann (NYKT), 

damas atominę sutartį nuo
tikos, ėmėsi metodo diskredi
tuoti ne argumentus, bet as
menis — esą generolai Power 
ir LeMay, kurie pasisakė prieš 
sutartį ar suabejojo jos naudin
gumu Amerikai, nesą atominės 
srities specialistai. Dr. Teller, 
kuris sukūrė Amerikai atomi
nę bombą, galvojąs ne moks
liškai, bet “pseudopatriotiškai”. 
nes siekia pranašumo prieš so
vietinius mokslininkus. Įdomus 
dar ir kitas metodas: dr. Teller 
buvo atšauktas pakvietimas kal
bėti pietinių gubernatorių- susi
rinkime. nes demokratai baimi
nosi. kad tai bus opozicija pre
zidentui.

—- New York© majoras Wag- 
neris paskelbė, kad jis daly
vaus negrų rengiame žygyje į 
VVashingtoną rugpjūčio 28.
— Anglijos policija jau surado 
arti 800,000 dol iš tų 7 milijo
nų. kurie buvo pagrobti iš paš-



Darbininko praėjusiame numeryje buvo rašyta, kaip 
son. Henry M. Jackson vertina rūsy — kitę tariatoąfį nesu 
sipratimą ir laisvojo pasaulio kosgihtontifo su IommmSs* 
tais, čia jis toliau aiškina, kokios skalbiamos klaidingos 
prielaidos ir kur jos gali nuvesti, jei JAV truks ryžtingos 
savo valios.

DARBININKAS 1963 m., rugpjūčiu 23 <L, nr. 56

Lemiantis veiksnys yra mūšy valia
“Jei demokratinės valstybes 

susmunka, tai jy smukimas tu
ri būti priskirtas iš dalies klai
dingai strategijai jos idealisty, 
kurie turi perdaug Uiuzijy, kai 
jie susiduria su realistais, tu
rinčiais permažai sąžinės".

Pažymėjęs, kad tų iliuzijų 
amerikiečiai nevengia, senato
rius nurodo kelią: “Su ekspan
sijos siekiančia valstybe deran
tis tėra vienintelis kėlias —tu
rėti jėgą, kuri patraukia juos 
derėtis.

(3) Išplitusi yra prielaida, kad 
ginklavimosi lenktynės veda

prielaida plaukia iš galvojimo: 
ginklavimosi lenktynės visada^ pasiekiama, 
vedė į karus; dabar mes gink
luojamos, taigi skubame į ato
minę katastrofą. — šis argu
mentas — mano senatorius — 
neteisingas. Ne ginklavimosi 
lenktynės atvedė į antrą pa
saulinį karą. Priešingai, tik va- 
kary demokratijų neapsigink-

lavintas sukėlė 1939 karą. 
Chamberlaino negebėjimas pa
žinti, kad Hitlerio grasinimai 
yra demagogija, nuvedė jį į 
Miuncheną. Ekspansijos sie
kianti valstybė niekada nebus 
patenkinta esama padėtim. Ir 
kaip tik dėl to nusiginklavi
mas, ginklų

ir atominės jėgos sudarinėji- 
mo.

(5) HMuh yra prielaida, kad 
atominė sutarti* kėls Ryty-Va- 
kary pasitikėjlmi vieni kitais 
h* mažins įtampą. — Žinia, 
mes tikime, kad tai pirmas 
žingsnis įtampai sumažinti. Ži
nia taip pat, kad negalime tuo 
visai pasitikėti, nes statytume 
į pavojingą riziką valstybės li-

kontrolė sunkiai 
Galimasis agreso- 
nesutiks prisiimti 
ginklų kontrolės,

rius niekada
sutartį dėl 
kuri įšaldytų jį žemesnės jė
gos padėty. Antra vertus, ag
resoriaus siekimam pasitarnaus 
sutartis, kuri leistų jam išsi
laikyti jėgos persvaroje.

kų. Nežiūrint prašymų bei pa
raginimų, negaunama jokių ži
nių. Tai labai sunkina Alto

ALTO PRANEŠIMAS
Rugpjūčio 9 Chicagoje įvy

ko Alto Valdybos posėdis. Da
lyvavo E. Bartkus, T. Blinstru-
bas, dr. P. Grigaitis, dr. T. Re- darbą, 
meikis, A. Rudis, dr. VI. Šimai
tis. L. šimutis ir J. Talalas.

Eklausytas Alto Prezidento 
pranešimas dėl Vliko padėties 
ir finansinės paramos reikalin
gumo. Taip pat išklausytas Lie
tuvos Laisvės Komiteto pirmi
ninko V. Sidzikausko raštiškas 
pranešimas apie įvykius Esti
jos, Latvijos ir Lietuvos komi
tetų pirmininkų pasitarimus ry
šium su vykusiomis Maskvoje 
atominių bombų uždraudimo 
sutarties derybomis ir numato
mais Pavergtų Europos Tautų 
seimo žygiais dėl galimos ne
puolimo sutarties sudarymo 
tarp Rytų ir Vakarų. Kad ne
būtų pažeisti pavergtų tautų 
nepriklausomybės atstatymo 
reikalai numatoma atitinkama 
akcija.

Finansų sekretorius ir biuro 
vedėjas J. Talalas nušvietė Al
to finansinę padėtį ir bendrus 
einamuosius reikalus. Paaiškė
jo. kad keletas vietovių dar 
neatsiskaitė iš surinktų Vasa
rio 16 Lietuvos laisvinimui au-

nebūtus nusikalti- 
juos diskredituotų, 
šiai taktikai iškelti 
reikalinga surinkti 
medžiagą jų nusi- 

ir šmeižtams. Tam

(4) Išplitusi yra prielaida, 
kad atontimy bandymy drau- 
dimas sustabdys atominiy gink- kimą. Esu giliai įsitikinęs — 
ly augimą. Tai nerealus galvo
jimas. Dabartinė sudaryta su
tartis nesulaiko nei Kinijos, 
nei Prancūzijos, nei kitų kraš
tų, kurie tos sutarties nepasi
rašė, nuo atominių bandymų

samprotavo ’ Jacksonas,— kad 
pirmaeilį dalyką reikia statyti 
pirmoje vietoje. O pirmaeilis 
dalykas yra išlaikyti mūšy jė
gą ir mūšy pasiryžimą tą jėgą 
pavartoti. Tik tai ir privertė

Toliau buvo svarstyti klausi
mai dėl bolševikų daromų per 
čia esamus jų šalininkus puo
limų prieš lietuvių visuomenės 
veikėjus, primetant įvairius kal
tinimus ir 
mus, kad 
Bolševikų 
viešumon 
atitinkama 
kaitimams
tikslui Washingtone sudaryta 
bendra estų, latvių ir lietuvių 
komisija.

Kad nebūtų pažeisti Lietu
vos laisvinimo reikalai nepuo
limo pakto derybose, tam rei
kalui sekti, pasiruošti atitinka
miems žygiams ir rinkti me
džiagą sudaryta komisija, į ku
rią įėjo E. Bartkus, dr. P. Gri
gaitis, A. Rudis ir dr. T. Re- 
meikis.

Alto suvažiavimas šaukia
mas rugsėjo 14-15 Chicagoje. 
Darbotvarkėje numatyti refe
ratai: Tarptautinės politikos 
raida ir mūsų akcija, Alto atei
ties veiklos planai. Alto infor
macinio darbo organizavimas, 
Pasiruošimas 1964 kongresui.

Alto Biuras

..

n? ■

METELIO ežeras Dzūkijoje

Sovietus savo pozicijas pakeis
ti (Turėjo galvoje Kubos rei
kalą).

(6) Hplitusi yra prielaida, kad 
mūšy pranašumas konvafteiėma- 
nntn Kanuonient* st ■>y 
šiai nulėmė pernai smėlio mėn. 
konfliktą Kuboje. — Tai ne
tiesa. Lemiantis veiksnys buvo 
valia — aiškumas, kad Jungti
nės Valstybės yra pasiryžusios 
imtis rizikos tam, kad jos rei
kalavimai būty patenkinti. Gal 
būt, mes permažai reikalavo
me; tai jau kitas klausimas. 
Bet pagrindinė priežastis — 
Chruščiovas buvo įtikintas, jog 
mūsų valia yra tvirta. Jis pa
aiškino kinam komunistam, ku
rie Ameriką vadino “popieri
niu tigru”: “Bet tas popieri
nis tigras turi dantis”. Ir Ber
lyno saugumas remiasi mūsų 
falia. Jei komunistai susilaiko 
įuo agresijos ten. kur jie turi 
patogesnes aplinkybes savo 
convencionalinei kariuomenei, 
ai sulaiko juos baimė, kad jie 
;ali užsimoti didesniem daly
kam, nei jie yra pasirengę ri-

Mes turim budėti — baigė 
facksonas’ — kad nebūtume 
uvedžiojami netikrų prielaidų. 
Amerikiečių tauta, jei ji turi 
>rieš akis faktus, sugeba išskir- 
i nesąmonę iš šimto dalykų, 
i ir nelaukia iš savo vyriau- 
ybės pareigūnų neklaidingu- 
no. Dėl to ji išmintingai ita- 
ia kiekvieną, kuris reiškia 
►retenzijas į tokį neklaidingu-

W. Lippmann (H. Tribūne) 
įlojau pasiskubino senatoriui 
tsakyti, kad tos prielaidos ne- 
ančios vyriausybės, kuri suda- 
inėjo atominę sutartį, o jos 
sančios paimtos iš naivių laiš- 
;ų ir kalbų, pasiekusių sena-

Lippma.nnas, gal būt, teisin
iai sako, kad tos prielaidos 
tėra vyriausybės. Tačiau tos 
prielaidos siekia paveikti ir vy- 
iausybę. O šalia, “paivių laiš- 
:ų” ir W. Lippmarfho straips- 
iiai stipriai populiarino 2 prie- 
aidą, t.y., kad Amerikos poli- 
ika neturi atgrasinti Sovietų.

NUOŽMAUS REŽIMO NIEKINGI ŽODŽIAI

Freedom

"Tiesa“ (VU. 14) paskelbė, 
jog Metelių parapijos ateistai 
vietos kleboną kun. St. šivoką 
vadina “niekšeliu”.

Kad tame nuošaliame Dzūki
jos kampelyje gali būti žmo
nių, kurie už judo grašį ar 
gardesnio valgio šaukštą, gali 
nekultūringai švaistytis tokiais 
įžeidinėjimais, 
nuostabu.

Nuostabiau, 
praustaburnių 
paskelbė ne 
pagrindinis

• nistrų tarybos” ir

tai dar ne tiek

Right now, our doDars are 
needed to belp Munderwrite our 
country’s mighL” And by buying 
U. S. Saving* Borais regularly, 
not only can are belp supply 
these dollars, būt fight for free- 
dom as well. For vrhen we buy 
U. S. Savings Bonds, we beeotne 
active partaers in the job of 
teeping America strong.

Why stop in and ask yonr 
banker to expiam ai! the adran- 
tages of today*s Sarings Bonds?

Bny aa extra bond during the 
1963 Freedom Bond Drive!

U.S. SAVINGS 
;BONDS

jog tokius ne- 
žodžius viešai 

kas kitas, kaip 
respublikos mi- 

valdančio- 
sios partijos centro komiteto 
organas ‘“nesą”.

Kuo gi Metelių parapijos kle
bonas užsitraukė ne tik vietos 
neišauklėtų ateistų, bet ir 
aukščiausios valstybinės ir par
tinės instancijos organo rūsty
bę? Už ką gi kun. St. šivokas 
vadinamas “niekšeliu”?

O štai už ką-
Kun. St. šivokas “Tiesos” 

žodžiais, tikintiesiems iš sakyk
los kalba, kad Bažnyčia — jų 
motina; kad motina verta mei
lės: kad kankinančiai ilgos 
Kristaus vienatvės dienos kelia 
didelį motinos Bažnyčios siel
vartą ...

Metelių ateistams ir pačiai 
“Tiesai” minėtas kunigas va
dintinas “niekšeliu” dar ir dėl 
to, kad jis rūpinasi, jog šv. Mi
šių aukoje dalyvautų ne tik pa
vieniai asmenys, o ištisas kai-

Išsikirpau šitą straipsnelį ir 
saugoju kaip dokumentą. Ar 
gali būti dar vaizdingesnis įro
dymas, kuo šiuo metu Lietu
voje valdžia laiko kunigą, jei
gu jis stengiasi atlikti savo ei- 

’ lines kunigo pareigas?
Kultūringa 

“niekšeliais” 
■ vadina net
* kriminalinių 

tarpu Lietuvos komunistų par-
1 tijos centro komiteto, aukščiau-
* siosios tarybos prezidiumo ir 

ministrų tarybos organas pri
segė “niekšelio” vardą Dzūki-

pasaulio spauda 
nesisvaido ir ne- 
teismo nubaustų 
nusikaltėlių. Tuo

jos kampelio klebonui vien už 
tai, kad, nors ir terorizuojamas, 
jis dar kruta kaip kunigas.

Ar tai atsitiktinumas? Ne. 
Bolševikišku žargonu tariant, 
tai dėsninga Taip, tai nuož
maus režimo negailestingas 
dėsnis: persekioti Bažnyčią!

O vienas dėsnis gimdo kitą.
Kun. St. šivoko asmenyje 

buvo įžeista kunigystė, todėl Į 
jį krypsta užuojautos ir pagar
bos jausmai visų tų, kurie 
kunigą gerbia kaip kunigą.

G. Sniečka (ELI)

— Vyriausio teismo sprendi- 
no dėl maldos mokykloje nu
arė nepaisyti Įvairios valsty- 
>ės ir tęsti buvusią praktiką— 
Mabama. So. Carolina, Ken- 
ucky, Florida, Delaware, Tex- 
is, Arkansas, Vermont. New 
forke švietimo komisaras už- 
iraugė Biblijos skaitymą ir net 
ištrauką iš “Amerikos” gies
mės, kur minimas Dievas.

— Amerika sustabdys gink
lų siuntimą Pietų Afrikai nuo 
metų pabaigos. Tai atsiliepi
mas į Afrikos valstybių 
dus prieš Pietų Afrikos 
gaciją.

— Ispanija švelnina

skun- 
segre-

santy
kius su Maskva. Paryžiuje slap
tai deramasi dėl 250 mil. dol. 
aukso, kurį komunistinė val
džia 1936 buvo išgabenusi į 
Maskvą. Maskva duodasi dabar 
kalbama dėl grąžinimo, jei Is
panija pirks Maskvos naftą.

— Vokietijos gyventoją 40 
proc. pirmąja politine proble
ma laiko Vokietijos susivieniji
mą, tik 17 proc. laiko tokia pro
blema taikos išlaikymą.

CHRUSCIOVAS: Kai atofnint J6ga bus mano vodkos butelyje, jausitės saugūs...mas.

Fei Jūs horite siųsti Jūsų pačių parink
tus daiktus kaip dovanais į Lietuvą, arba 
užsakyti prekes, gaminamas U. S. S. R. %
(kaip pav. automobilius, dviračius, siu
vamas mašinas ir t.t.), kreipkitės į vieną 
iš seniausiai veikiančių ir patikimiausių 
firmų, turinčią

30 metų patyrimą

Atvykite arba rašykite į mūsų cent 
rinę įstaigą arba kurį nors skyrių didės 
niame mieste.

GLOBĖ PARCEL SERVICE, INC.

716 Walnut Street
Philadelphia 6, Pa< 

WA 5-3455

DABAR JŪS GAL ITE APLANKYTI savo artimuosius Lietuvoje.

Mūsų įstaiga taip pat sutvarko pramogines • ir biznio keliones J 
visus Sovietų Sąjungos valdomus kraštus. Mes parūpiname vizas, 
sutvarkome rezervacijas ir kL Smulkesniems informacijoms rašy- 
kite/skambinkite daugiausia patyrusiam kelionių biurui j R. Europą

COSMOS TRAVEL BUREAU, Ine.
45 W. 45 Street, New York 36, N. Y. » Tel. CIrde 5-7"’1

Cosmos Parcels Express Corporation
Paskubina jūsų siuntinį jūsų draugams ir giminėms į bet kurią
SSSR dalį. . . . .............................. Licensed by Vneshposiltorg

SIUNTINIAI APDRAUSTI — PRISTATYMAS GARANTUOTAS 
------  GAVĖJAS NIEKO NEMOKA -------

Visuose mūsų skyriuose jūs rasite didelį pasirinkimą medžiagų 
moterjškiems ir vyriškiems drabužiams ir tuo sutaupysite nei per
kant kitur. Jūs galite gauti ir kitokių reikmenų tinkamų siunti
niams pigiau nei bet kur kitur. Dėl papildomų informacijų ir nemo-

• NEW YORK, 3, N. Y. — 39 - 2nd Avenue------------ -- AL 4-5456
• NEW YORK 11, N. Y. — 135 W. 14th Street----------- CH 3-2583
• BROOKLYN 11, N. Y. — 370 Union Avenue----------- EV 4-4952
• BROOKLYN 7, N. Y. — 600 Sutter Avenue------------------------ Dl 5-8808
• ATHOL, Mass. — 61 Mt. Pleasant Street---------------- CH 9-6245
• BOSTON 18, Mass. — 271 Shawmut Avenue------------------------ Ll 2-1767
• SOUTH BOSTON, Mass. — 359 West Broadway Tel. 268-0068
• BUFALLO 6, N. Y. — 332 Fillmore Avenue------------- TL 6-2674
• CHICAGO 22, III. — 2222 W. Chicago Avenue --------- BR 8-6966
• CHICAGO 8, III. — 3212 So. Halstead Street----------WA 5-2737
• CLEVELAND 13, Ohio — 904 Literary Road ---------  TO 1-1068
• DETROIT, Mich. — 7300 Michigan Avenue-------------VI 1-5355
• GRAND RAPIDS, Mich. — 606 Bridge St, N.W. — GL 8-2256
• HAMTRANCK, Mich. — 11333 Jos. Campau----------- TO 7-1575
• HARTFORD 14, Conn. — 200 Franklin Av, Tel. 2338030, 2460215
• IRVINGTON 11, N. J. — 762 Springfiela Avė.___ ES 2-4685
• YOUNGSTOWN 3, Ohio — 21 Fifth Avenue---------------Rl 3-0440
• YONKERS, N. Y. — 235 Nepperhan Avė,---------------- GR 6-2681
• LOS ANGELES 22, Calif. — 960 So. Atlantic Blvd. _ AN 1-2994
• LAKEWOOD, N. J. — 126 - 4th Street------------------ FO 3-8569
• NEWARK 3, N. J. — 428 Springfield Avenue ---------  Bl 3-1797
• NEVV HAVEN, Conn. — 509 Congress Avė.-------------- LO 2-1446
• PATERSON 1, N. J. — 99 Main Street------------------ MU 4-4619
• PASSAIC, N. J. — 176 Marke* Street------------------ GR 2-6387
• PHILADELPHIA 23, Pa. — 525 W. GiraM Avė.----  PO 5-5892
• PITTSBURGH 3, Pa. — 1015 E. Carson Street ------ HU 1-2750
• SAN FRANCISCO, Calif. — 2076 Sutter Street--------  Fl 6-1571
• WATERBURY, Conn. — 6 John Street----------------- PL 6-6766
• VVORCESTER, Mass. — 174 Millbury Street-----------  8W 8-2868

WEISS & KATZ, INC
187 OECHABD ST, N. Y.C. Tel GR 7-1130

DIDELIS PASIRINKIMAS AUDINIŲ
■ vyrų ir moterų eilutėm, apsiaustam, soknelėEi ir kt
■ Audiniai angliškos ir vietines vilnos, šilko, medvilnės.

■ Mes padidinome savo patalpas, kad galėtume geriau 
patarnauti kHjentam. Prašome užeiti ir pasižiūrėti!

SIŲSKITE Į LIETUVĄ IR SSSR 

DOVANŲ SIUNTINIUS

— gerą atraižą medžiagos paltui, kostiumui, suknelei! Pa
sirūpinkite medžiagos išsiuntimu TUOJAU!

Išpardavimas nepaprastai žemom URMO KAINOM 

atraižų vilnones medžiagos - importuotos ir vietines — 
3-jose krautuvėse

S. BECKENSTEIN, Ine.
118-125-130 ORCHARD STREET — GR 5-4525

Cdr. DELANCY, N.Y£.
KRAUTUVAS ATVIROS KASDItJN IR SKKMADIEN* AIS, 
IftSKYRUS 8EATAD1ENIUS, NUO 9 RYTO IKI 6:30 VAK

S. Beckenteino krautuvėse kalbama rusilkal, lenkiukai, UKcalniikai
Važiuoti BMT Ulipant E»sex Street, ktltia elevatorium į virtų.

Atsimokite t] skelbimą, kuris bus ypatingai jvertlntae
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DARBININKAS

Lietuviai Paryžiaus parodoje 1900 m.

Skautai jubilejaus ženkle
Skautai šiemet mini 50 me

tų sukaktį didele jubiliejine sto
vykla rytiniame Amerikos pa
kraštyje (Piymouth, Pa.). Sto
vykla prasidėjo rugpiūčio 17, 
baigiasi rugsėjo 1. Paskutinė 
diena skiriama specialiai jubi
liejui paminėti, nors sukaktis 
sueina tiktai rudenį — lapkri
čio 1. Skautų organizacijoje 
pagrindinėm auklėjimo priemo
nėm yra sueigos bei stovyklos, 
ir dėl to visai suprantama, kad 
jubiliejinių metų viršūnė su
telkta į šios 
vimą.

Gerų širdžių lietuviai į Balio 
sandėlius visko prineša: triušių, 
skulptūrų, statulų, peklos kny
gų, drožinių, paveikslų ir kas 
tik jiems atlieka. Balto kny
gose aptikau ir šv. Longino bio
grafiją, kurios ieškojau dauge
lį metų.

Neseniai į Balto Centrą pa
teko “Albumas Lietuviškos Pa
ryžiaus Parodos”. To albumo į- 
domiais daviniais noriu pasida
linti su platesniu būriu lietuvių, 
kuriem rūpi Lietuvos geras var
das ir jos dabartiniai vargai, 
kaip juos galima plačiau išgar
sinti.

ANT AMŽIŲ SLENKSČIO
“Ant užbaigimo XIX; o pra

džios XX šimtmečio, 1900 me
tuose, Prancūzijoje, mieste Pa
ryžiuje, buvo parengta visasvie-

KUN. L. JANKUS

vasaros stovykla-

pagrindai. St. Šalkauskis, ap
tardamas ateitininkų principus 
1925 metais, nurodė, kad 
“skautizmas yra privalomas vi
siem ateitininkam, kaip mokyk
la, kuri paruošia ateitininkus 
geriausiu būdu vykdyti vieną tinė paroda, ant kurios ir mes, 
svarbią dalį savo uždavinių”. 
Vėliau tuo pačiu klausimu ra
šė studijėlę: “Skautai ir pasau
lėžiūra”, pastebėdamas, kad 
skautų ir ateitininkų principuo
se nėra prieštaravimo: vienų ir 
kitų šūkiuose yra Dievas ir 
Tėvynė. Kai kurių prieštaravi
mų ir trinties vėliau įnešė skau-

sudarytas- viešu rnkmų per 
spaudą — tuometinius Ameri
kos lietuvių laikraščius. Komi- 
tetan buvo išrinkta: kun. J. Ži- 
linskis, J. J. Paukštis, J. Miko- 
lainis. Nariais liko kun. A. Mi
lukas ir dr. J. Šliupas. Komite
tas įgaliojo dr. J. Basanavičių 
atstovauti lietuviams Paryžiaus 
parodoje.

Kitas komitetas veikė Pary
žiuje, jam vadovavo Dauman
tas. Iniciatyvą dalyvauti paro
doje kėlė ir darbą pradėjo 
“Lauryno Ivinskio“ draugija, iš
leidusi du atsišaukimus į pasau
lio lietuvius.

kai jis sužinojo, kad 
buvo garsinama prie 
bokšto pasaulio sosti-

lietuviai, ėmėme dalyvavimą’ 
— taip rašoma tame albume.

Taigi, pasaulio lietuviai nuta
rė dalyvauti Paryžiaus pasauli
nėje parodoje 1900 m. Tam dar
bui jie ruošėsi net septynerius 
metus, ir jį garbingai atliko. 
Tuo laiku Lietuva buvo caro 
vergijoje ir, suprantama, iš pa

PASAULIO SOSTINĖJE
Paryžius tuo metu buvo pir

masis miestas pasaulio politiko
je, o Lietuva — rusų pavergta, 
persękiojąma, prislėgta. Neleis
ta nei spaudos nei tikėjimo 
laisvės. Buvo labai panašu i mū 
sų laikų vergiją Lietuvoje.

Laisvėje gyvenę lietuviai su
tarė parodyti Paryžiuje^ kad 
Lietuva dar gyva ir verta lais
vės. Tas ryžtas gerai pavyko i-

nosios. Ir knygų buvo daug. Lie 
tuviškieji spausdiniai padarė 
parodos lankytojams didelį į- 
spūdį. Buvo žinoma, kad lais
vos Lietuvos seniai nebėra, o 
spauda lotyniškom raidėm už
drausta.

Lietuvių pasirodymas nuste
bino pasaulio politikus, suner
vino rusų carą ir rusus lanky
tojus. bet pradžiugino pavergtą 
lietuvį, 
Lietuva 
Eifelio 
nėję.

LIETUVIŲ PAVILIJONAS
Lietuviai gavo gerą kamputį 

toje parodoje — Trocadero 
(beveik centriniuose) rūmuose, 
vos palipus Į antrą aukštą. Pa
viljono centre buvo iškabintas 
didžiulis užrašas "Lithuanie". 
Iš abiejų pusių buvo po žemėla
pi. Vienas rodė Lietuvą Gedimi
no ir Algirdo laikais, antras 
vaizdavo, kokiame plote lietu
viškai kalbama. Iš lauko pusės 
buvo paveikslai Lietuvos kuni
gaikščių ir žymių paskutinių vei
kėjų. kaip vysk. M. Valančiaus, 
dr. V. Kudirkos ir k. Paviljono 
viduje natūralaus dydžio buvo

LIETUVIŲ parodos kamputis

. Lietuvoje skautizmo idėjos 
skleidėsi dar prieš pirmąjį pa
saulinį karą. Lietuvių skautų bu 
vo bendrose su rusais ir len
kais draugovėse. Atskirą lietu
vių vienetą — berniukų ir mer
gaičių — suorganizavo Petras 
Jurgelevičius 1917 metų rude
nį Voroneže, kur buvo evakuo
ta daug lietuvių moksleivių. 
Vilniuje pirmasis lietuvių skau
tų vienetas buvo įkurtas taip 
pat Petro Jurgėlos-Jurgelevi- 
čiaus 1918 lapkričio 1. Teko 
būti toje pirmoje sueigoje Vil
niaus lietuvių gimnazijos sa- 

Jėje. Džiaugėmės, kad galime 
laisvai rikiuotis po Lietuvos vė
liava. kuri jau buvo keliama 
prie Lietuvos Tarybos namų. 
Netrukus susikūrė pirmoji Lie
tuvos vyriausybė, prasidėjo ko
va už Lietuvos laisvę. Petras 
Jurgelevičius ir kiti skautai iš
ėjo savanoriais. _

Nepriklausomybės kovoms 
pasibaigus, skautai ir skautės 
kūrėsi visuose didesniuose Lie
tuvos miestuose ir mokyklose. 
Pirmajame dešimtmetyje daug 
gelbėjo ateitininkai. Ateitinin
kų dešimtmečio leidinyje, 1920 
metų Ateityje, buvo atspausti 
Petro Jurgelevičiaus “Pirmieji

tų suvalstybinimas.

Tautininkų vyriausybė, už
dariusi 1930 metais kitas mo
kyklinio jaunimo organizacijas, 
skautus suvalstybino, imdama 
savo globon bei įtakon. Buvo 
sudarytos geros materialinės 
sąlygos, bet prislėgta laisva ini
ciatyva ir dvasia, sukeltas kon
fliktas su Katalikų Bažnyčios 
vadovybe. Tai “padarė neigia
mos įtakos normaliam skautų 
organizacijos auklėjamam dar
bui” (Liet. Enckl. 28, 22). Ta 
neigiama įtaka ir kai kurios į- 
sisenėjusios nuotaikos atsilie
pia ir dabar, nors tam jau ne
būtų pagrindo. Tai priklauso 
daugiau nuo kai kurių skautų 
vadeivų, negu nuo kitų organi
zacijų.

Tremtyje (Vokietijoje) atsikū
rę 1945 metų vasarą ir gra
žiai išsiskleidę Amerikoje, skau
tai ir skautės buria daug lietu
viško jaunimo, kuris ieško kil
nių idealų, draugystės ir lietu
viškos dvasios.

Jubiliejaus proga linkime 
skautam ir skautėm broliško
je draugystėje su kitų lietu
viškų organizacijų jaunimu ir 
toliau tvirtai žengti Dievo ir

čios Lietuvos nedaug galėjo at
eiti pagalbos. Viskas buvo at
likta išeivių jėgomis. Parodai 
pasirengti buvo keli komitetai.

Svarbiausias buvo Amerikoje,

gyvendinti. Parodai buvo su
rinkti visi laisvo pasaulio lietu
vių laikraščiai. O jų buvo daug. 
Surinktos ir knygos — nau
jai išleistos ir antikvarinės, se-

penkios lietuvių statulos, vaiz
davusios piršlybas. Piršlybų 
kambaryje buvo išdėstyta lietu
vių literatūra, knygos, rankdar
biai, paveikslai.

skauto žingsneliai”: skautybės Tėvynės meilės keliu. PARYŽIUS 1900 metais. Viduryje Trocadero rūmai, kuriuose buvo lietuvių paroda.

Lietuviai negalėjo parodyti 
Lietuvos valstybinio gyvenimo 
nei ūkio ar pramonės išdirbi
nių. Vis dėl to paviljone buvo 
įterpta kai kurie Lietuvos ūkio 
reikmenys arba jų miniatūros 
(austuvai, rateliai ir k.).

KO PASIEKTA? -
Paroda turėjo didelės reikš

mės. Buvo surinkta draudžia
moji lietuvių raštija ir parody
ta pasauliui, kad Lietuva dar gy
va. Paroda įtikino pasaulį, kad 
“ . . .barbariški mūsų skriaudi
kai neišgali mus sugniaužti ir 
sutrinti'Paroda taip pat 
“... .turėjo intekmės ir ant el
gimosi su mumis mūsų su- 

(nukelta į 4 psl.)

Vyčiai parašė 23,654 laiškus
Lietuvos vyčiai, kurie savo parašė 926 laiškus bei atviru- 

organizacijos 50 metų sukak- kus. Iš visų vyčių daugiausia 
ti atžymėjo jubilėjiniu seimu laiškų parašė: J. Andriuška, iš 
rugpiūčio 15-18 dienomis Bosto- 116 kuopos, — 729 laiškus, A. 
ne. daug rūpesčio ir darbo ski- Kardokas, iš 116 kuopos, — 
ria — kelti Lietuvos bylą ame- 525 laiškus, P. Vaškas, iš 29 
rilciečių tarpe, rašyti laiškus į- kuopos, 453 laiškus, Maldred 
takingiems valdžios žmonėms. Lapinskas, iš 116 kuopos — 
Jie turi sudarę Lietuvos reika- 353 laiškus.
lų komisiją, kurios pirmininkės Vyčiai daug prisidėjo, kad 
pareigas ėjo Irena Šankus, o Lietuvos nepriklausomybės 
garbės pirmininko — kun. J. šventė — Vasario 16 — būtų 

kuo plačiau paminėta amerikie
čių spaudoje ir visuomenėje. 
Jie lankėsi pas įtakingus val
džios žmones, prašydami, kad 
paskelbtų specialias Lietuvos 
dienas, rašė amerikiečių laik
raščiams. Taip 138 Amerikos 
laikraščiai paminėjo Vasario 16, 
117 kongresmanai ir 26 sena-

Jutaevidus.
Kun. J. Jutkevičius jubilėji- 

niame seime padarė praneši
ma apie Lietuves reikalų komi
ai įcs darbus. Čia, pasinaudoda
mi tuo pranešimu, supažindi
name mūsų skaitytojus su 
vyčių veikla.

S. SUŽIEDĖLIS

RUSIJA IR ANGLIJA 
XVI AMŽIUJE

IVANO
PIRŠLYBOS

nus. Vienas iš jų buvo Dvinos 
žiotyse, prie Baltųjų marių, pa
vadintas šv. Mykolo Arkange
lo vardu.

Kai Richardas Chancelloras 
užtiko tą vienuolyną 1553 me
tų vėlų rudenį, Rusijos šaltoji 
šiaurė jau buvo užvaldyta Mas
kvos rusų. Dvinos sritis valdė

Lietuvą ir Lenkiją. Maskvos ga- Kremlius iš pradžių nereiškė 
lybei bekylant, tie tarpininkai vietovardžio. Tuo vardu buvo 
darėsi vis labiau priešiški, ypač vadinamos rusiškos pilys, sta

tytos aukštesnėje vietoje iš 
stambių rąstų (stuobrių-krem). 
Kai 1589 metais ginamąja sie
na buvo apjuostas Bielgrado 
priepilis. senoji Maskvos tvir
tovė gavo tikrinį Kremliaus var
dą. •

Chancellorui atvykus Į Mask
vą, pilis dar buvo už miesto, 
su kuriuo ją jungė mūrinė tvo
ra. Miestas anglam atrodęs to
kio didumo, kaip Londonas, bet 
su juo nepalyginamas. Londo
nas buvęs gražesnis ir švares
nis. Maskvoje gatvės negrįstos,

Komisijos garbės pirminin- torių įdėjo savo kalbas į “Con- 
kas kun. J. Jutkevičius leidžia gressional Record”. 
specialius biuletenius, kuriuo
se nurodoma, kam ir kokiu 
reikalu rašyti laiškus. Medžia
gą — laikraščių iškarpas-^-jam 
susiunčia vyčiai. Tokių biulete
nių šiemet išleista 13.

Vadovaudamiesi biuleteniais, 
vyčiai jau rašo laiškus, šiemet

kolas Glinskis, totoriškos kil-) 
mės Lietuvos maršalas, turėjo 
didelės įtakos didžiajam Lietu-I 
vos kunigaikščiui Aleksandrui' 
(1492-1506). Sukilęs prieš joj 
brolį Zigmantą (1508-1548), tu-) 
rėjo bėgti Maskvon su broliu.) 
kurio duktė Elena ištekėjo už 
Vosyliaus m ir susilaukė sū
naus Jono (1530): Berniukas 
buvo trejų metų, kai tėvas mi
rė. Valdė motina su dėde Myko
lu, prie kurių dar pritapo Ele
nos nfeilužis Jonas Obolenskis. 
Susipykęs su Mykolu Glinskiu, 

kur 
badu 

ketve- 
logdą, Jaroslavlių ir Rostovą— namai mediniai, dengti skiedro- rius metus, bet pro jos galvą 

prasikišo didikai Šulskiai ir 
Bielskiat Elena buvo nunuody
ta 1538 balandžio 3. Jonui 
Žiauriajam tada buvo aštuone- 
ri metai. Jis augo nuolatinių in
trigų raizgynėje.

Palikęs be tėvų, tampomas ir 
demoralizuojamas besirungusių

kai Jonas Žiaurusis Įsinorėjo 
gauti ginklų ir specialistų savo 
pilims tvirtinti. Laisvas kelias į 
Vakarų Europą užako. Ir čia di
deliam Maskvos caro džiaugs
mui anglai prasilaužė pro le
dus šiaurėje. Tuojau liepė duo
ti “mieliem svečiam” pašto ark
lius ir atlydėti į Maskvą.

Kelionė buvo ilga ir vargin
ga. Prasidėjus žiemai, keliai 
buvo užpustyti. Ir kokie keliai? 
Krūmokšniais apaugusios dyku
mos. Vietomis naudojosi užša
lusiojo upėm. Keliavo pro Vo-

Vyčiai taip pat prisidėjo prie 
šv. Kazimiero šventės minėji
mo, tragiškųjų, birželių įvykių 
minėjimo, Pavergtu Tautę sa
vaitės ir t.t. Kur tik buvo gy
vas lietuviškas reikalas, tuoj 
reagavo ir vyčiai. Ypač rėmė 
Rezoliuciję Komiteto veiklą.

įmesdino jį kalėjiman, 
Mykolas Glinskis mirė 
(1534). Elena valdė dar

apie 1000 kilometrų Maskvą mis, langai maži. Mieste pris- 
pasiekė po Kalėdų. ' kaitė 9 bažnyčias ir koplyčias.

Palikusieji saugoti laivą, kai bet dauguma rusų, kaip vė- 
išeidavo į lauką, būdavo nu-. liau patyrę, nemokėjo nei pote- 
griebiami tokio spiego, kad rių, ne’ dekalogo, nei credo.

Vologdos gubernatorius arba kvapą užimdavo, Richardo 
caro Jono žiauriojo opričinikas. <— " _ Z Z
Tai reiškė, kad ji priklausė tie- kė tris mėnesius, kol suvažinėjo nė “išvysti jo didenybės veidą

(3)
RUSIJOS šaltoji šiaurė, ku

rią priplaukė vienas iš anglų 
laivų, nebuvo kokia nauja, ne
žinoma žemė. Nykiom arktinių 
vandenų pakrantėm, smiltėtom 
ir uolotom, kai jų nedengė nei. 
sniegas nei ledas, klajojo lapiai, s*°g valstybės globai arba saug- | Maskvą, 
samojedai (chazovai) ir kitos me* (opričina). Pagirdęs, kad į 
suomiškos kilmės tautelės, be- Dvinos žiotis įplaukė anglų lai- 
sivertusios žuklavimu ir me- V3S’ J°nas Žiaurusis nušvito, 
džione. Atšilus vandenims, kar- lyg ii nutvieskęs Arkange-

tokių laiškų bei atvirukų iš- žvelgdami Į ateinančius me- 
siusta 23,654 (praeitais metais tus, vyčiai nori dar labiau iš- 
23.295). Daugiausia laiškų pa- plėsti savo akciją — visur kel

ti Lietuvos bylą. Jie prašo ir 
kitus įsijungti į laiškų rašymo 
akciją, nes juo daugiau gaus 
laiškų valdžios žmonės, juo la
biau skaitysis su lietuviais, la
biau kels ir Lietuvos bylą.

rašė Naujosios Anglijos apskri
tis — 12,761. Pats garbės pir 
mininkas kun. J. Jutkevičius

Pirmas vainikavosi visos Rusi
jos caru (1547 sausio 16).

Jonas IV toliau sekė savo tė
vo ir senelio pėdomis: jungė 
rusų gyvenamas žemes, centra
lizavo valstybę ir artino su Va
karų Europa, iš kur stengėsi 
gauti amatininkų, pilių staty
tojų ir ginklų. Senos medinės 
pilys (kremliai), paplitus šau- 

. ir akis”, o skubėjo greitais paš- dėl valdžios didikų, Jonas IV namiem ginklam, nebetiko nau-

Anglai pralaukė dvyliką die-
Chancelloro su palydovais lau- nu, kol buvo suteikta malo-

užimdavo.

to arkliais. Buvo aišku: caras augo laukinis ir žiaurus. Mieste 
MASKVA istoriniuose šalti- norėjo parodyti, kad nėra taip jodinėdamas ir siausdamas, par-

niuose pirmą kartą minima lengvai prieinamas. Mėgdavo blokšdavo ir trypdavo praeivius
 ___  ,__  1147 m. Vardas yra suomiškas, sakyti, kad visų jo valdinių arba laukuose kapodavo galvi- 
tais atplaukdavo normanai____ iš 10 apreiškimas. Neveltui Dvi- reiškąs balą, (šiandien galėtu? “turtas ir gyvybė Įduota į jo jams galvas. IŠ Glinskių gimi-
Skandinavijos šiaurės; jų kelio- nos Sotyse buvo Šv. Mykolo me pavadinti ir raudona bala), rankas paties Dievo”. Jis esąs nės jame kunkuliavo aistrus to-

<_1 1 ■ Rusai čia įsikūrė, nustūmę šuo- Dievo atstovas žemėje. toriškas kraujas ir aziatiškas
Jonui Žiauriajam švystelėjo mius į Šiaurę. Miestas išaugo

JONAS IV ŽIAURUSIS buvo 
kunigaikščio Vosy- 

kų. Ligi tol Vakarų Europą bu- m., kai Lietuvą valdė Gedimi- liaus in ir Elenos Glinskytės 
vo siekiama, tarpininkaujant

vas, Jonas Žiaurusis nušvito,

nės žinomos dar X amžiuje. Vė- Arkangelo vienuolynas.
liau Dvinos žiotis pasiekdavo
Didžiojo Naugardo pirkliai ir daug žadanti viltis susisiekti su Okos aukštupy aplink pilį. Pi- 
medžiotojai. Ta garsi šiaurės Vakarų pasauliu be tarpinin- lis pirmą kartą minima 1331 Maskvos

. pirklių respublika prie limeno - ■ • - -
ležero šbvo valstybės sienas bu-

• vo nutiesusi visa Rusijos šiau- Livonijos (Latvijos ir Estijos) tris kartus kalaviju kapojo į Maskvą (1508) su savo tėvu 
‘ re ir įsteigusi kelis vienuoly- vokiečiam arba sausuma pro Maskvos kremliaus vartus.

nas, o jo sūnus Algirdas net sūnus. Elena Glinskytė atbėgo

Vosylium ir dėde Mykolu. My-

NAUJA CENTRO VALDYBA

jai karo strategijai. Reikėjo 
keisti mūru. Tiem darbam bu
vo kviečiami italai. Jie statydi
no naujas pilis Žemutiniame 
Naugarde, Rostove, Tūloje, Ka
zanėje.

Maskvos stiprėjimui ir ginkla-
šiurkštumas. Sulaukęs trylikos lavimuisi buvo priešinga Lietu- 
metų. nuvertė bajorų tarybą su • va ir Livonija, kurios neleido 
kunigaikščiu Andriejum šuis- 
kiu, kuri užsiundė šunims su
draskyti. Paskui kankino ir žu
dė bajorus, palaužęs jų galią ir 
pasidaręs valdovu autokratu.

vežti iš Vakarų ginklų bei ke
liauti pilių statytojam. Užtat 
Jono Žiauriojo akys .labai nu
švito. kai Maskvoje pasirodė to
limi svečiai iš Anglijos. (B. d.)

Lietuvos vyčių jubiliejiniame 
seime Bostone rugpiūčio 14-18 
išrinkta nauja Centro Valdyba. 
Pirmininkė — Helen Shields 
(Elena šaulytė iš Philadelphi- 
jos), vicepirmininkai — Berti- 
ce Kavadaras (Worces t ė r, 
Mass), Jerome E. Venis (Bos
ton, Mass.), Longinas švelnis 
(Boston, Mass.), sekr. Agnės 
Timonis (Philadelphia. Pa.), fin. 
sekr. Rita Pinkus (Worcester, 
Mass), ižd. Albert Kassel (Chi- 
cago, III.), iždo globėjai — Ele- 
nora Larin (Chicago) ir Robert 
S. Boris (Detroit, Mich), buvęs 
pirmininkas. Sudarytos dar į- 
vairios komisijos. Lietuvos vy- 
čų pirmininko pareigos pirmą 
kartą per 50 metų atiteko mo
teriai.



Lietuvių Fondas auga
A. RĖKLAITISPastaruoju laiku mūsų spau

doj rečiau pasirodo straipsnių 
bei žinių apie Lietuvių Fondą. 

. Ar tai ženklas, kad fondas nuš-
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šokių šventė ir vasaros karš
čiai buvo priežastimi, kad apie 
fondą buvo mažiau rašyta. Bet 
fondas nuo to nenukentėjo. Fon
do darbų organizavimas ir lė
šų telkimas fondo vadovybės 
buvo vykdomas pilnu tempu be 
pertraukos.

šiuo metu fonde yra $80, 
000 ir 270 pilnateisiai nariai 
Artimiausiu laiku siekiama su
telkti pirmą šimtą tūkstančių 
dolerių.

Po LF visuotinio narių suva
žiavimo, kuris "įvyko gegužės 18 
Chicagoje, kiek pasikeitė fon
do vadovybės sąstatas. Suva
žiavime išrinktosios naujosios 
LF Tarybos prezidiumą dabar 
sudaro: dr. Antanas Razma —

— vicepirm. ir Antanas Rėklai
tis — sekretorius. Naujosios 
LF Valdybos sudėtis: Teodoras 
Blinstrubas —- pirm-, agrono
mas Antanas šantaras — 
pirm., dr. Vladas Šimaitis — 
ižd., Jonas Vaičiūnas — sekre
torius ir Stasys Raudonas — 
finansų sekretorius.

Įvairių sričių fondo darbam 
organizuoti ir derinti sudarytos 
iš fondo tarybos ir valdybos 
narių vajaus, informacijos ir in- 
vestacijos komisijos. LF Tary
bos posėdyje, kuris įvyks rug
sėjo 11, šios komisijos pateiks 
konkrečius veiklos planus. Ypa
čiai svarbu kuo greičiau užbaig
ti fondo piniginio vajaus ko
mitetų sudarymą visose vie
tovėse, kur yra susitelkęs di-

manau sutaupyti ir įnešti į LF 
1000.00 dol. Reiškiu pagarbą 
iniciatoriams ir. LF valdyto
jams”.

Ir labiausiai atšalusį lietuvį 
nuo lietuviškų reikalų Prano 
^Įeksandravičiaus pavyzdys tu
rėtų priversti susimąstyti ir pa
klausyti savo širdies balso. O 
tas balsas, greičiausiai, būtų: 
juk ir aš esu lietuvis ir aš no
riu prisidėti prie kovos už i 
vo tautos gyvybę ir laisvę.

NAUJI LIETUVIŲ
FONDO NARIAI.

Lietuvių Fondo sąskaiton 
mokėjo po šimtą dolerių sekan
tieji asmenys: Stasys Rūta, 
Chicago, m., Mykolas šimavi- 
čius, Boston, Mass., Lietuvių 
Profesorių Draugija Amerikoje, 
Chicago. III., Lietuvių Dantų 
Gydytojų S-ga, Chicago, III., Jo
nas Krukonis, Paterson, N. J.,

AL VITKAUSKAS - UETUVOS TEATRO KORĖJAS

POP. PAULIUS VI įteikia prez. J. F. Kennedy Michelangelo Pietos repliką, 
kuri bus išstatyta pasaulinėje parodoje New Yorke 1964 metais.

Lietuviai Paryžiaus parodoje 1900 m.
(atkeltais 3 psl.) Pats darbas parodoje

siedų-rusų, lenkų ir vokiečių. vauti anuomet uždegė laisvų 
kurie kailį meškos jau skaitė lietuvių entuziazmą. Kun. J. 
už savo, o čia pamatė, kad da Žilinskas rašė minėtame al

bume: “Pasiliovė svajonė, pra
sidėjo veikmė”. Labai norisi ir 
dabar prašyti lietuvių baigti 
svajones ir pradėti veikti.

Nepriima mūsų į pasaulio di
džiūnų konferencijas nei tautų 
sąjungas, bet galime ir priva
lome įsibrauti į pasaulines pa
rodas. Juk pinigiškai esame 
“drūtesni” už 1900 metų lietu
vius, o ir pasaulinė paroda bus 
ne Paryžiuje, bet New Yorke, 
kur veikia net keli pasaulio lie
tuvių centrai (Vlikas, ’ Baltas, 
Laisvos Lietuvos Komitetas ir 
k.).

New Yorke veikia ir gausus 
lietuviškos parodos komitetas

Tada lietuviai uždirbdavo su įvairiom sekcijom. Tačiau 
tiek dolerių per savaitę, kiek ne vieno komiteto ir ne į- 
dabar uždirba per valandą, ir vairių centrų uždavinys, o visų 
tai savo parodai Paryžiuje su- pasaulio lietuvių, kad 70 milijo- 
aukojo iki 5000 dol. (dabar bū
tų apie 80,000 dol.). Dėja, da
bartinis gana gausus komitetas, 
kuris ruošiasi pasaulinei paro
dai New Yorke 1964-65 m., ne
turi dar nė vienos tūkstantinės.

Lietuvių tikslai 1900 metais 
labai sutampa su dabartiniais 
tikslais: reikia parodyti pasau
liui. kad “meška dar gyva ir ne
galima jos kailiu dalintis“ nei 
Maskvoje nei VVashingtone.

meška gyva’
Parodos proga buvo išleisti 

ir paskleisti keli specialūs leidi
niai prancūzų kalba, o taip pat 
lietuviškų knygų katalogas — 
“suskaita”. Po parodos 1902 
metais (Plymouth, Pa.) išleistas 
“Parodos Albumas”.

O KAIP DABAR?
Jei lietuviai anuomet sugebė

jo ir pinigų surinkti, ir žmonių 
surasti, ir eksponatus suvežti, 
tai juo labiau dabar mes gali
me tai padaryti. Tada lietuviai 
net neįsivaizdavo, kaip turėtų 
atrodyti laisva Lietuva, o da
bar daugelis esame gyvenę lais
voje tėvynėj.

dėsnis ar mažesnis lietuvių bū
rys. Kad vajaus komitetai yra 
vieni iš svarbiausių fondo 
veiksnių, kurie suteikia fon- 
dan impozantiškas sumas, rodo 
Rochesterio, Hartfordo ir ki
ti jau. veikiantieji komitetai. 
Tad skubėkime sudaryti vajaus 

J10®" ■ komitetus, kur jų dar nėra, ir 
išvystykime jų darbą Rocheste
rio ir Hartfordo komitetų pa
vyzdžiu.

LB Apygardos ir apylinkės 
apie LF vajaus komitetų orga
nizavimą yra painformuotos ir 
iš jų gautas pilnas tam prita
rimas bei parama. LF vajaus 
gairės yra aiškios. Fondo idė
jai mūsų plačioji visuomenė 
pritaria. Reikia tik, kad atsiras
tų kiekvienoj lietuvių vietovė
je fondo entuziastų, lietuvių jonas Vasys, Dedham, Mass.; 
tautai atsidavusių ir pasišven- ’ 
tusių keletas asmenų — inicia
torių, kurie sudarytų vajaus 
vietinį komitetą.

LF vajaus komitetai turi 
stengtis į savo veiklą talkinin
kais įtraukti visas vietos orga
nizacijas, lietuvių parapijas ir 
atskirus įtakingus asmenis. Ne
atidėliokime vajaus komitetų 
sudarymo ryt dienai. Sudaryki
me juos šiandieną. Visi lietu
viai tapkime LF nariais ir veik
liai talkininkaukime fondo va
jaus komitetams. Įsijungdami 
į LF savo įnašais ir darbais, 
tuo būdu mes aktyviai prisidė- apylinkė, 
sime ir prie mūsų didžiojo tiks
lo įgy vendinimo: lietuvybės ug- Conn., Vytautas Sušinskas, New 
dymo ir tautos laisvės idėjos Haven, Conn., Jonas ir Ona 
puoselėjimo.

Lietuvių Fondas — didžioji Genovaitė Velerai, Benys ir Ste- 
™ ._x_ fanija Mažuč’ai, Chicago, III.,

Vytautas ir Irena Alksniniai, 
Maspeth, N.Y., Vytautas ir So
fija Aukštikalniai, Jamaica, N. 
Y., Vladas ir Regina Ingelevi- 
čiai, Brooklyn, N. Y.

Lietuvię Fondas gavo naujų 
įnašų iš Prano Aleksandravi
čiaus, CIeveland, 250 dol. iš Lie
tuvių Veteranų S-gos “Ramo
vė” Centro valdybos 400. dol- 
iš LB Hartfordo, Conn. apylin
kės papildomai iki 1000 dol., iš 
Prelato F. Bartkaus, Dalias. 
Texas, pažadėtos tūkstantinės 
sąskaiton jau gauta 350 dol., iš 
kun. Prano Valiukevičiaus 261 
dol., ir iš LB Grand Rapids, 
Mich. apylinkės 420 dol.

Kunigas M. Vembrė, švento 
Kazimiero parapijos vikaras 
Brocktone, Mass., liepos 31 pa
siuntė Lietuvių Fondui dr- A. 
Razmos vardu tokį laišką ir pa
sižadėjimą: “Sveikinu su geru 
sumanymu .ir ypač veikliu ėji-

sa-

F

Juozas ir Albina Baškauskai, 
Brockton, Mass-, Vytautas A. 
Sužiedėlis, Brockton, Mass., Jo
nas Lietuvninkas ’ -pensininkas, 
Baltimore, Md., Juozas Daniu- 
sevičius—pensininkas Chicago, 
III., LB Newarko apylinkė. N. 
J., LB New Jersey apylinkė A- 
merikos Lietuvių Piliečių klu
bas, CIeveland, Kęstutis Tvar- 
kūnas, Philadelphia, Pa., Vin
cas Meiliūnas, Brooklyn, N.Y., 
Petras Viščinis, Brockton, Mass. 
Justinas Liaukus, Brooklyn, N. 
Y., Kun. Juozas Matutis, New 
Haven. Conn., LB New Haven 

, Conn-, Antanas ir 
Vanda Gruzdžiai, New Haven,

Girdauskai. Dr. Juozas ir Dr.

nų parodos lankytojų pamaty
tų ir įsitikintų, jog Lietuva 
dar gyva, tik pavergta.

idėja. Tai lietuvių tautos isto
rijoje epochinis įvykis. Savo 
esme tai kova už tautos gyvy
bę ir laisvę. Tai mūsų parei
gos ir garbės kova. Stodami į 
tų kovotojų gretas, negalvoki
me, kad esame nužemintos, ver
kiančios, visų pamirštos tautos 
vaikai. Mūsų tautos ir valsty- 

daly- bės praeitis didinga ir garbin
ga. Tai žino visas kultūringas 
pasaulis. Laikinis laisvės nete
kimas mus turi skatinti dides
niems tautiniams darbams ir 
žygiams. Mes esame kovojan
čios tautos dalis, išeivių vardu 
pasivadinę.

Lietuvių Fondas — mūsų ga
lingiausias ginklas kovoje už 
tautos gyvybę ir laisvę. Tad 
kieno iš mūsų širdyje rusena 
tėvynės Lietuvos meilės ugne
lė. rikiuokimės į kovojančios 
tautos gretas ir voras, įsijung
dami į Lietuvos Fondą nariais 
ir talkininkaudami fondo va
jaus komitetams.

LF Valdyba gauna iš naujų mu prie užsibrėžto tikslo. Jau 
fondo narių įdomių ir paskati- nuo pirmos dienos pritariau 
nančių laiškų. Pranas Aleksan
dravičius iš Clevelando LF Val- 
dyvaii liepos 1 rašė:

“Gerbiamieji! Esu pensinin
kas, nieko nedirbu — nieko ne
uždirbu, bet suprasdamas Lie
tuvių Fondo reikalingumą ir jo 
pasekmes, tokiam fondui esant, 
siunčiu tam fondui 250 dole
rių čekį- Per trys pusmečius

Lietuvių Fondui”, tik vis nega
lėjau prie jo prisidėti (nes 14 
asmenų Sibire: dabar jau grįžo 
į Pabaltįją, bet ne į Lietuvą; 
reikalingi ir jie paramos). Pri
imkite pirmąją šimtinę. Tikiuos 
ištesėti iki tūkstančio, bet po 
trupučiuką? Linkėčiau, kad visi 
kunigai, Šasi ateitininkai būtų 
L Fondo nariai-rėmėjai”.

MALDAKNYGS

DIDYSIS 
RAMYBĖS 
ŠALTINIS

PREL. PR. JURO
Pataisytas III leidimas 

lileido Tėvai Pranciikonal
640 pvsl. Kaina 4 dol. Labai 
patrauKli, dnka kaip dovana 
visok.omis progomis. Gauna
ma pas knygų platintojus ar 
leidėjus adresu: —

FRANCISCAN F ATKERS 
DARBININKAS

910 WiHoughby Avenue 
Brooklyn 21, N. Y.

gautas sutikimas velionies kū
ną nakčiai priglausti. Nuo 
krantinės ant rankų karstas nu
neštas į prieglaudos vietą-

Kuklias' šermenines eitynes 
pakeliui pradėjo šlakstyti pava
sarinio lietučio dulkės. Roman
tiškuoju stilium prakalbant, 
tarsi senasis Kaunas būtų švel
niai susigraudinęs sutikdamas 

lie-

Įvyko tai 1943 pavasarį. •Va
dinasi, prieš dvidešimtmetį. Iš 
Jurbarko džiovininkų sanatori
jos telefonu susisiekta su Kau
no Didžiuoju Teatru (taip vo
kiečių okupacijos metu turėjo 
vadintis buvęs Valstybės Teat
ras). Pranešta: mirė ligonis 
Aleksandras Vitkauskas.

Neužtrunkant susitarta: ve- čiuose išryškėjo ilgokai belauk
tas prekėms gabenti garlaivis, savojo entuziasto žemiškas 
dėl upės seklumos ar dėl kitų 
kurių priežasčių Kauną pasiek
ti pavėlavęs. Prieplaukos kran
tinėje kantriai telaukė negau
sus įpareigotų asmenų ir kil
niadvasių pasiryžėlių būrelis.

lionis laidojamas Kaune. Rūpi
nasi Kauno Teatras. Paprašyta 
lietuviškos savivaldos materia
linės pagalbos- Palaikams atly
dėti buvo išsiųsti, berods, du 
Dramos Teatro atstovai. Vienas 
jų inžinierius (irgi režisierius)

STASYS PILKA

nė minia vis labiau retėjo. Vie
nus pašaukė pareiga, kitus at
baidė nuovargis ar per ilga po 
plynu dangum krantinėje budė
jimo monotonija.

Ėmė niauktis. Ir tada akira-

ALEKSANDRAS

Vytautas Valiukas. Šiuo metu 
gyvenąs JAV-ėse, laiške man 
nusiskundė, jog epizodas jam 
iškritęs iš atminties, prisime
nąs tik patį faktą, tačiau de
talės išblėsusios.

Po dviejų, regis, dienų nau
jas iš Jurbarko telefoninis pra- 
kalbėjimas informavo, jog kars
tas su numirėlio kūnu prekiniu 
laivu išgabenamas į Kauną. 
Laivas turėtų atplaukti lyg ir 
keturiomis popiet. Betgi tai 
tik spėjimas, nes okupacinėje 
realybėje nieko tikslaus nesi
tikima.

Spėjamu metu prieplaukoje 
laukė nemenka minia. Veik be 
išimties visi Kauno Dramos 
Teatro menininkai, teatrinio 
meno studiozai ir keli sceni
niam darbui artimesni žmonės. 
Jei neklystu, nebuvo oficiales
nių įstaigų delegatų. Ir jokio 
visuomeninio atgarsio. Nė vie
no. regis, spaudos ar organiza
cijų atstovo.

Pavakarys pasirodė saulėtes- 
nis, netgi tvankokas. Prie kran
tinės susirinkusiems teko sto
vėti arba sėsti ant grindinio. 
Prisiartino spėjamas laikas- Jo
kio garlaivio Nemuno vandeny 
nematyti. Belaukiant įkyriai bei 
nuobodžiai prd^linko viena, dvi, 
trvs. keturios valandos. Gauses-

buvo
vaidybos stu-

kanas

Beje, skaitytojas, gal jau 
rosi neramus: kas gi buvo 
sai minimas Aleksandras Vit
kauskas?

Štai atsakymas: kultūrinio 
lietuviško renesanso pats pir
mas profesiškai išsrprusinęs sce
nos vyras! Didelio įgimto ta
lento žmogus, svajojęs apie pa
stovaus meninio gimtąja kal
ba teatro įsteigimą Lietuvoje. 
Tamsumos laikmečiu kūręs bei 
kėlęs Kauno, Sūduvos: krašto 
ir Aukštaitijos savanoriško dar
bo scenos lygį. Trejetą metų, 
bandydamas net ir už vandeny
no svajojimus įgyvendinti, pra
leidęs Šiaurės Amerikoje. Pa
lyginus, trumpai dirbęs pirma
me Lietuvos meninių sieki
mų teatre. Vėliau palūžęs, ligū
stas ir užmirštas, įvairiose vie
tovėse veikęs su scenos mėgė
jais. Su teatrine kultūra kone 
iki pat mirties nesiskyręs.
""Deja, tik pusantrų metų mū- 
siškiame profesiniame teatre 
tetarnavęs: vos vieną spektak
lį surežisavęs bei trijuose vei
kaluose meistriškai vaidinęs.

Tarytumei, kaip ir Juozas 
Vaičkus, perankstyvaus išaukš
tinimo ir žemiškų gėrybių gro
bimo paveiktas, iš sukurto Lie
tuvos Teatro (ambicijos, leng- 
vamaniškumo ar neatleistino 
neapdairumo) išstumtas. Tepa
tikęs tik blyškią ir veik užge
susią savųjų retų nuopelnų au
reolę. (B.d.)

Šioje žmonių krūvelėje 
keli jaunuoliai 
dijos mokiniai.

Kol laivas metė inkarą, kol 
glaudėsi prie krantinės, kol bu
vo nustatoma ar spėjama kro
vinių priklausomybė bei vyk
domos panašios neskubios ope
racijos, kūno palydams teko 
krante netrumpai, kantrybės 
nenustojant, ir vėl laukti. Pa
galiau, laivo įgulos vyrai nuo 
užpakalinio denio nukėlė kele
tą sunkaus brezento sluoksnių 
ir sambrėškoje švystelėjo, gė
lių girliandomis papuoštas, kuk
lus, nedidelis, medinis, nedažy
tas karstas.

Planuotoji iškilmingesnė A- 
leksandro Vitkausko palaikų su
tikimo iškilmė buvo jau suar
dyta, neatstatoma. Skubiai už- 
mėgstąs ryšys su i______
esančia Jėzuitų bažnyčia, kur guoja G. J. Lazauskas.

da- 
an-

— Dr. Dainė Augustaitytė at
stovavo V. Vokietijos univer
sitetus slavų kongrese Salzbur- 
ge. Kongrese buvo paminėta 
1,100 metų nuo brolių Kirilo ir 
Metodijaus mirties. Dalyvavo 
257- atstovai iš įvairių kraštų. 
Dr. Dainė Augustaitytė yra 
Miuncheno universiteto slavų 
katedros vyresnioji asistentė.

— Sėjos žurnalas, leidžiamas 
varpininkų leidinių fondo, šių 
metų antruoju numeriu pami- 

netoliese nėjo savo dešimtmetį. Reda-

Vasaros atostogas
praleisti O. ir P. LANIAI 

maloniai kviečia visus į jų vasarnamį
ASBURY PARK, N. J.

Jaukūs su privačiais dusais ir kitais 
patogumais kambariai, netoli pajūrio. 
Prašome dėl kambarių susitarti iŠ anksto.

515 4th Avenue, Asbury Park, N. J. • Tel PR 6-9783

Įsigaliojo naujas patarnavimo būdas, užsakant dovanas, 
gamintas Sov. Sąjungoje

Remdamasi sutartimi, sudaryta su Vniešposyltorgu

COSMOS PARCELS EXPRESS
CORPORATION

pradėjo priimti 
APMOKĖTŲ DOVANŲ UŽSAKYMUS

jūsų giminėms, gyv. Lietuvoje.
Jūs čia apmokate vių dovanų kainų. Gavėjui nieko nereikia mokėti.

Dėl smulkių informacijų ir katalogo kreipkitės j pagrindinį skyrių:

AUTOMOBILIAI SKALBIAMOS MASINOS
ŠALDYTUVAI TELEVIZIJOS
DULKIŲ SIURBLIAI DVIRAČIAI
SIUVAMOS MASINOS ŠIMTŲ DAIKTŲ PASIRINKIMAS

COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.
45 WEST 45th ST„ NEW YORK 36. N. Y. Tel. Cl 5-7905
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Gedimino stulpai su gėlėm
Berniukų vasaros stovykla Kennebunkport, Me.

Lietuvių‘pranciškonų gražio
ji sodyba prie Atlanto, Kenne
bunkporte, ištisus metus yra 
judri. Nuo ankstyvo rudens li
gi pavasario šv. Antano gimna
zijoje mokosi gražus būrys pa
augusio jaunimo. Vasarą jį pa
keičia stovyklautojai ir vasa
rotojai. Pasitaiko ir suvažiavi
mų, kaip šiemet Fronto Bičiu
lių.

Taigi Kennebunkportas jud
rus, nors ir tolimas. Bet ką reiš
kia mūsų dienom toluma: še- 

. šios valandos automobiliu ar 
autobusu iš New Yorko — ir 
jau esi lietuviškam Atlanto pa
maryje. Bostono apylinkėm dar 
arčiau.

šimtas žvitrių akių ir bėglių 
kojų

Akys yra greitesnės už ko
jas, o ypač jaunos ir žvitrios 

“vaikų akys. Jos greitai viską ap
žvelgia; ir ką tik pamato, tuo
jau apibėga. Galima įsivaizduo
ti, kiek to žvalgymo ir bėgio
jimo galėjo būti, kai į Kenne- 
bunkportą suvažiavo pusšimtis 
berniukų tarp 8 ir 15 metų.

Pirmom savaitėm buvo 55, 
paskui liko 40. Stovyklauta nuo 
birželio 23 iki liepos 25 — iš
tisos penkios savaitės. Manau, 
nėra prasmės skaityti, kiek li
ko įmintų pėdų žalioje pievo
je aplink namus, miške ir pa
maryje. Kiek buvo krykštavi
mo ir puškenimosi tvenkinyje 
ir mariose, kiek klegesio, dai
nų. pramogų, išdaigų ir kiek— 
baudų. Vienas berniukas tiesiai 
ir pasakė: “Man nepatinka, kad 
prižiūrėtojai pyksta, nes viskas 
tik dėl juokų”.

Kelios poros budrių 
žvilgsnių

Juokai yra juokais, b prižiū
rėtojam ne juokai sekti kiek
vieną jauną žingsnį, kad būtų 
tvarka. Kas tik pakrypsta kiek 

6 į šalį, ir švilpukas: “Ko šoki į 
vandenį kitam ant galvos! Ei, 
vienam ten į mišką neleidžiama 
eiti! Žiūrėk, tavo spintoje vis
kas suversta, lyg šiukšlių dėžė
je! Ar taip namie mokė?”. Ber
niukas eina apsidrumstęs ir 
murma: “Man nepatinka, kad 
negalima mums eiti į mišką vie
niems. Kai aš buvau 5 metų, 
mano tėvai nesirūpino, kur aš 
eidavau”. Bet tėvai išleido ti
kėdami. kad stovykloje kas 
nors pasirūpins.

Tie “kas nors” buvo T. Am
braziejus Prakapas. Eligijus Su
žiedėlis, Rim. Gedeika ir jų pa
dėjėjai: Garsas Palys. Edmun
das Vaičiulis, Antanas Balkevi
čius. Savo budrumu jie laimė
jo šviesią aureolę. Atsakyda
mi į vieną anketėlę,’ keli bėr
iukai įrašė tokius Lietuvos 
šventuosius: ‘ ‘šv. Kazimieras, 
šv. Gedeika, Eliga, Eddy” ...

nius pamarius, vasarvietes, kal-

pu- 
bet

Bagdžiū-
Vytautas

Kurap- 
skaitymo

sausumoje tektų priskirti 
siau pramogai ir pamokai 
dailaus skaitymo varžybos 
tai pamoka. Kas laimėjo? Visi 
po truputį. E sporto rungtynių 
(įvairių) lauras nusinešė Anta
nas Juraitis, Paulius 
nas, Algis Urbelis.
Kerbelis, Valentinas 
ka. Dailaus lietuviško
— Jurgis Oniūnas ir Jonas Biel 
kevičius. O visą suglaudus krū
von, geriausi painokose ir pra
mogose buvo Paulius Bagdžiū- 
nas, Vytautas Izbickaš_ir Anta
nas Juraitis.

širdis širdyje
Daugumos širdis lietuviška, 

o liežuvis jau angliškas. Vis 
dėlto moka pasakyti ir parašy
ti lietuviškai arba pusiau lietu
viškai. Piešti nėra sunkumo nei 
skirtumo. Visi dabar piešia mo- 
dernškai. tačiau Lietuvos žemė
lapis buvo piešiamas abstrak
tiškai: E atminties. Visi nupie
šė širdi su įlenktu kairiu šonu. 
Tokia Lietuvos teritorijos iš
vaizda. O kaip su žiniom?

Kas lietuviškai geriau rašo, 
daugiau ir prisimena Lietuvos 
kunigaikščių, kaimynų, priešų, 
žymesnių įvykių, sukakčių. Ko
ne visi suminėjo Mindaugą, Ge
diminą. Vytautą Didįjį. Petras 
Sandanavičius visus aplenkė, 
pridėjęs dar Algirdą, Kęstutį, 
Jogailą, Švitrigailą. Jis — tik

12 metų; kiti ir vyresni 
fina -

nas Lietuvą kūrė, o rusai 
ėmė”. Taigi Lietuvos isU

stulpai su gėlėm buvo 
ti stovyklos ženklu, o 
būrelių vardai: Kūnų

Į IŠ VISUR Į
— Šiluvos metinė šventė 

rugsėjo 8, sekmadienį, bus Ma- 
rianapolyje, Thompson, Conn., 
marijonų vienuolyno sodyboje. 
Šventė prasidės mišiomis 11 
vai. Popiet 1:30 vai. bus eina
mi Kryžiaus keliai, 2:00 vai. — 
Marijos valanda, giesmės, pa
mokslas. švenč. Sakramento 
adoracija, šiemet Šiluvos šven
tė Marianapolyje sutampa su 
50 metų sukaktimi, kai lietu- 

i viai marijonai Įsikūrė Ameriko
je. Laukiame didelio būrio mal
dininkų iš visos Naujos Ang
lijos ir tolimesnių vietovių.

Vyčiai. Patriotiška ir karžygiš 
ka, kaip berniukam ir tinka.

Patinka ar nepatinka?
Kone visiem patinka, kai

stovyklą važiuoja, ir niekam 
nepatinka, kai išvažiuoja. Sto
vyklos metu nuomonės išsiski
ria: “Man patinka eiti maudy
tis, eiti į kiną, būti miške, man 
patinka viskas ... Man nepa
tinka pamokos, patalpos, mais
tas, eiti į koją, tas pats ir tas 
pats. Mes norime freedom”.

Čia visa užburtis. Kaip sude
rinti laisvę su tvarka, kad vi
siem patiktų. Nė suaugusiem 
neįtiksi. Toks jau žmogus iš 
mažens.

Priežastis? Ją žino 9 metų 
berniukas, kuris atsakė: “I do 
not knovv anysaint”. Aš neži
nau šventųjų, šventieji išauga, 
kai ima suprasti ir daryti tai, 
kas nepatinka, bet reikia.

Vienam patiko geriau išmok
ti lietuviškai kalbėti, kitam — 
plaukioti, eisenoje žygiuoti, mi- 
šiom patarnauti. Kai kam nepa
tiko, bet reikėjo išmokti man
dagiau prie stalo laikytis, susi
tvarkyti, susidrausminti, kad 
kitos vasaros stovykloje tai ne
kliūtų ir ... patiktų! T.

KONGRESAS ISTORINĖJE VIETOJE
Tretininkai prie kuriig. Golicyno kapo

— Dr. Marija Gimbutienė 
svečio profesoriaus teisėmis 
metus dėstys Los Angeles uni
versitete slavų civilizacijos isto
riją, lietuvių kalbą ir k.

Jaunųjų tretininkų kongre
sas šiemet Įvyko rugpjūčio 
12-15 Šv. Pranciškaus kolegijo
je. Loretto, Pa. Kongrese daly
vavo apie 600 jaunųjų delega
tų, kurie atstovavo Trečiojo Or
dino kongregacijom, Įkurtom 
aukštose mokyklose, kolegijose* 
ir seminarijose. Taip pat daly
vavo jaunųjų darbininkų at
stovai, nemažas skaičius klieri
kų. kunigų, vienuolių ir seserų. 
Lietuviam tretininkam atstova
vo prel. Pranciškus Juras ir T. 
Justinas Vaškys, O.F.M.

Kongresas prasidėjo raišio- 
mis, kurias aukojo Altoonos 
vyskupas CarrolI McCormick, 
DD. Savo pamoksle priminė, 
kad kongresas vykstąs istorinė
je Loretto vietovėje. Prieš 
164 m. i Allegheny kalnus at
vykęs Rusijos kunigaikščio ir

BŪRELIS berniukų vasaros stovykloje Kennebunkporte

taip linksma namie.
Kai visi svečiai jau buvo pa

pietavę ir atsigaivinę mergai
tės visus kvietė Į sodą, čia pa
rodė savo kelių savaičių ruoštą 
prbgramą: dainas, šokius, ori
ginalius judesius. K. Marijošie- 
nė visa griežtai, bet ir moti
niškai tvarkė. Programa buvo 
nusagstyta svečių sveikinimais. 
Baigėsi tradiciniu vėliavų r.ulei-

Įspūdžiai iš susiartinimo šventės
PUTNAM, CONN.

šiais metais bu- 
Liko tik gražūs 
įspūdžiai. Kaip 
metais, šventės.

Metinė lietuvių susiartinimo 
šventė Nekalto Prasidėjimo.se- 
serų sodyboj 
vo liepos 28. 
prisiminimai, 
ir kekvienais
metu užsidarė mergaičių vasa
ros stovykla. Ir šį kartą, po 
ilgo mėnesio jaunatviško krikš- 
tvaimo .vienuolyans nenorom 
ruošėsi tylai.

Vaikai turi savo logiką: mo
kykla — darbui, atostogos — 
pramogai. Vienas taip ir išdro-

Man labai nepatinka pa- Liepos 28 pasitaikė nepap
rastai karšta diena. Net ir vie
nuolyno didžiųjų medžių prie
globstyje nebuvo atsigaivinimo. 
Vienuoliktą valandą ryte prel.

P. M. Juras aukojo mišias įpras
toje vietoje, motiniško namo 
priekyje. Pamokslą sakė mer
gaičių stovyklos dvasios vadas, 
svečias iš Romos prel. V. Bal
čiūnas.

Ši šventė buvo ypatinga mer
gaičių šventė. Jos ruošėsi šiai 
dienai visą mėnesį. Laukė šios 
šventės, bei kartu ir nelaukė, 
nes, šventei užsibaigus, baigsis

Popiet gluosnių miškelyje 
buvo susirinkęs geras pusšim
tis ateitininkų. Nuotaika buvo 
iškilminga. Svečių tarpe buvo 
rašytoja K. Pažėraitė, atvykusi 
iš Brazilijos; Žemaitaitis, tik at
vykęs iš Lenkijos; vieni iš pir
mųjų ateitininkų — pulk. T. 
Sereika su žmona. Kalbėjo nau
jasis Ateitininkų Federacijos 
vadas dr. J. Girnius, Prel. dr. 
V. Balčiūnas pasidalino Įspū
džiais iš Romos.

Seserys, savo darbštumu ir 
gerų žmonių pagalba, tikisi už 
poros metų turėti Naują do

diplomato Golicyno sūnus Di
mitrijus ir kuris kaip misiono- 
rius čia dirbo labai sunkiom 
sąlygom. Jis suorganizavo va
karų* Pennsylvanijoje pirmąją 
katalikų parapiją ir rūpinosi 
katalikišku jaunuomenės auklė
jimu. Mirė 1840 gegužės 6. Jo 
pasiaukojimą ir sunkias darbo 
pastangas laiminęs Dievas. Iš 
mažo katalikų kaimelio, išaugo 
nemažas Loretto miestas, su 
gražia katalikų bažnyčia, mo
kyklomis ir vienuolynais. Cent
rinę vieta čia užima Trečiojo 
Ordino vienuolių pranciškonų 
vadovaujama šv. Pranciškaus 
kolegija su 1500 studentų ir 
milžiniška kunigų seminarija, 
kuriai taip pat vadovauja pran
ciškonai. Vyskupas linkėjo kon

greso dalyviams tęsti garsiojo 
Alleghenių kalnų apaštalo Di
mitrijaus Golicyno darbą Šv. 
Pranciškaus dvasioje.

Po mišių vyskupas įteikė 
ypatingą veiklos atžymėjimą 
prel. Pranciškui Juri. Prie vys
kupo sosto prelatą lydėjo Tre
čiojo Ordino federacijos vado
vas T.N. Sonntag, kapucinas ir 
T. Justinas Vaškys, O.F.M. Vys
kupas nuoširdžiai sveikino pre
latą ir reiškė savo džiaugsmą 
galis jam įteikti federacijos 
skirtąjį atžymėjimą.

Po mišių Trečiojo Ordino fe
deracijos pirmininkas J. Lynch 
dar kartą sveikino prelatą P. 
Jurą, ir kongreso dalyviams pa
pasakojo prelato biografiją ir 
jo nuveiktus darbus. Visam 
kongresui prel. Pranciškus Ju
ras pristatytas kaip veikliausias 
tretininkas. Jaunieji delegatai 
su dideliu dėmesiu išklausė ir 
prelato žodį.

Pagrindinė kongreso tema 
buvo: “dvasinis atgimimas šv. 
Pranciškaus dvasioje”. Posė
džiuose buvo svarstoma: socia
linės popiežių enciklikos; šv.

talavimo būdai; rasių santykiai; 
jaunųjų tretininkų veikla mi
sijose.

Vakarais salėse skambėdavo 
dainos ir Įvairių muzikos inst
rumentų garsai. Iš anksto buvo 
prašyta, kad delegatai atsivež
tų savo akordeonus, gitaras ir 
smuikus. Buvo suorganizuotas 
delegatų orkestras, kuris davė 
visai gerą koncertą.

Prel. Pranciškus Juras ir T. 
Just. Vaškys, O.F.M. aplankė 
Dimitrijaus Golicyno kapą virš 
kurio yra pastatyta milžiniška 
jo statula, ir jo nameli, kuria
me prieš šimtą metų mirė ku
nigaikštis Dimitrijus, garsusis 
Pennsylvanijos kalnų apašta
las.

(Golicynų giminė savo pra
džią sieja su didžiojo Lietuvos 
kunigaikščio Gedimino šeima. 
Dr. A. Kučas Scrantono univer
siteto profesorius, yra surinkęs 
medžiagos ir rašo to kilnaus 
vyro platesnę biografiją. Red.)

— Marijonų gimnazijos- Ma- 
rijamopolėje buvę mokiniai su
važiuoja Torontan (Ontario) Ka
nadoje, rugpiūčio 31 - rugsėjo 
2 d. d. Iškilmingi pietūs ir 
koncertas bus Prince George 
viešbutyje. JAV ir Kanadoje 
esame apia 60 tos gimnazijos 
buvusių mokinių. Kas norėtų 
suvažiavime dalyvauti, regis
truojasi pas J. R. Simanavičių 
974 College St., Toronto 4. On- 
tario, Canada.

— "Lietuviai Amerikos Va
karuose" — tokiu vardu pasiro
dė pirmas numeris (1963 rug
sėjo) naujo laikraščio Los An
geles. Išleisti keturi iliustruoti 
lapai, iš kurių du užima Kali
fornijos lietuvių dienos skelbi
mas ir vieną — Lietuvių Die
nų pikniko. Visa kita yra ži
nios iš Pacifiko pamario lietu
viško gyvenimo. Redaguoja ir 
leidžia Antanas Skyrius.

že:
moka, nes aš gana per metus 
prisimokau". O vis dėlto sto
vykloje keitėsi pamokos su pra
mogom. Buvo išvykų Į tolimes-

ir gražios atostogos. Nei vie
nai dar nesinorėjo atsisveikin
ti su draugėm, mielom sese
lėm, seselių pagelbininkėm, ir 
gražiąja sodyba. Tikrai nebus

Dalyvaukime

PASAUL LIKTINI V DIENOSE ir PLB SEIME
TORONTE, KANADOJE

rugpjūčio 30 - rugsėjo 1
LITERATŪROS VAKARAS IR PIANO REČITALIS

Dalyvauja rašytojai: Alė Rūta, K. Graudicnė, V. Alantas. K. Bra- 
dūnas, J. Jankus ir pianistas A. Kuprevičius.

KONCERTAS IR AKADEMIJA
Dalyvauja solistai: St’. Baras, A. Stcmpužienė. V. Vcrikaitis, L. 
Šukytė, smuikininkas Iz. Vasiliūnas ir Toronto “Varpo” bei Hamil
tono Aušros Vartų parapijos chorai.

Meno paroda. Du tūkstantiniai pobūviai. Spaudos paroda. Seimo posėdžiai

PENKIASDEŠIMT MILIJONŲ 
BENAMIŲ

Norvegijoje, Oslo mieste, i- 
vyko suvažiavimas draugijos, 
kuri rūpinasi bėgliais pasauly
je. Suvažiavime buvo paskelb
ta. kad šiuo metu laisvam pa
saulyje yra apie 50 milijonų 
žmonių benamių. Iš jų 31 mili
jonas turėjo savo tėvyne apriš
ti dėl antrojo pasaulinio karo 
ir sovietų okupacijos. Devynio
lika milijonų atsidūrė svetur. 
Įsikūrus Afrikoje nepriklauso
mom valstybėm. Taigi: kam 
laisvė, o kam — tremtis. Visi 
benamiai yra netekę turto už 
150 bilijonų dolerių. Palikusių 
savo tėviškes daugiausia yra 
vokiečių. Apie 13 milijonų tu
rėjo pasitraukti iš tų žemių, ku
rias vokiečiai valdė iš seniau; 
daugiausia iš kom. Lenkijos už
imtų. Du milijonai vokiečių pa-

Rašto ir liturgijos reikšmė tre- sitraukė iš komunistinės rytų 
(nukelta Į 6 psl.) tininkų gyvenime; įvairūs apaš- Vokietijos.

— Skautų stovykla. Rugpiūčio 
17 d. prasidėjo dviejų savaičių 
jubiliejinė skautų stovykla Ply- 
mouth, Mass. Numatoma, kad 
dalyvaus apie 800 lietuvių skau
tų iš visos Amerikos ir Kana
dos.

Venezuelos sostinėje, Cara- 
case. rubpiūčio 4 pašventinti 
lietuvių namai. Šventino vietos 
vysk. L. Henriųuez. Namai lie
tuviškai pavadinti “Šv. Kazimie
ro Lietuvių Centras”, ispaniš
kai — “Centro Lituano”. Na
mų iniciatorius ir steigėjas — 
kun. Antanas Perkumas. sale
zietis. Svarbiausią įnašą (15, 
000 dol.) aukojo lietuviai sale
ziečiai JAV. Venezuelos 20 lie
tuvių yra garbės fundatoriais. 
Tarp jų yra ir nekatalikų. Na
mų pašventinime dalyvavo apie 
150 lietuvių iš visos Venezue
los. Namai yra prie viešos Ca- 
racaso miesto aikštelės ir para
pinės bažnyčios, kur būna ir lie
tuvių pamaldos. Namuose į- 
rengtas jaukus salionas susirin
kimam. butai kunigui ir sargui. 
Numatoma pristatyti studen
tų bendrabutį.’ Namai skiriami 
naudotis visiem lietuviam.

♦V. ANTANO gimnazijos Kennebunkporte naujos salės vidus. Nuotr B. Kerbchenės

RUOŠIAME LIET CVIRKAS V S- 
TUVES. SA I.F.S T'A REX< ’.I M A MS 
IR S?USir.TN><I\T A MS VELTI L
Adresas: 40 E. 26th S.. N v.c., N.Y. 

Tel.: MU 3 2928 
Savininkus VACYS STEPCNifi

— J. ir Br. Brundzams Lie
tuvių Muzikologijos Archyvą^ 
reiškia- giliausią padėka už pa- 
aūkavimą šešių didelių dėžių 
muzikinės, labai ve: tingus me
džiagos. kuri archyvą labai pra- 
turtino.



Atviras laiškas žvirbliui be

ECHO VALLEY lietuviška vasarvieteLINDENO moterys ekskursijoje j Niagarą Fails

VERTYBIŲ KAINOS KYLA
Diplomuotas EkonomistasJUOZAS AUDĖNAS.

ga-

DISPLAY CRANE SAVINOS &LoanAssoeiation
LOOK Aluminum trim & siding 

finished basement new kitehen in- 
stalled everything & anything in 
the contracting line special consi- 
deration to Religious groups Call 
VI 6-0500 — Paint all contractors

Atidaryta ištisus metus.. Lietuviai savininkai Elena ir Julius GARMAI 
visus maloniai kviečia atvykti. Iš anksto kreiptis:
ECHO VALLEY. Echo Lake, Pa. — Telef.: AReacode: 717 - 424- 1920.

DŽIAUGSMAS—POILSIS IR RAMYBĖ POCONO KALNUOSE
Kur vakar dienos malonumai — tampa rytdienos maloniais prisiminimais...

Puikūs ir patogūs kambariai .su televizija, radijo ir voniomis, arba atskiri nameliai. 
Modernus baras, didelis maudymosi baseinas ir ežerėlis, 20 akrų miško, visokiausias 
sportas vasarą ir žiemą, šokiai ir geras lietuviškas maistas.

Nuolaidos: organizacijoms, stovykloms, suvažiavimams

DARBI NKAS

OKOKO?

Mielas žvirbleli!
Kadangi tu esi (tikriau sa

kant buvai) mano kaimynas, 
nes aš paeinu iš pa-Utenos kai
mo (nūnai jis vadinasi “Prap- 
lyšus Chruščiovo Vyža”) ir aš 
dažnai pastebėdavau tave besi- 
lepinant ant kviečių gubos, o 
dabar tapai išvietintas, kaip ir 
aš, ir visur skraidydamas daug 
patyrei, daug matei ir i jokią 
koegzistenciją (net ir kukurū
zais masinamą) nesidedi, nes, 
deja, kviečiai “Sievero Zapodna 
me Krašte” (buv. — Lietuvo
je) jau nebesėjami, taigi dėl to 
visko, ar negalėtum man pa
tarti, ką daryti? Reikalas toks:

Tiek “Vienybė”, tiek Zyma- 
no “Tiesa”, tiek “Maskolių Bal
sas” per Maskvą mane kviečia 
aplankyti tėvynę, buv. Lietuvą, 
nes esą pakeis jos iškabą ir 
daugiau Lietuvos nebebus.

Aš pripažĮstu, abejoju ir bi
jau. nes dirbau, kada veikė ne
priklausomos Lietuvos įstaty
mai, tačiau dabar jie neveikia 
ir mane saisto maskolių bolše
vikiški “įstatymai”, čekistų sa
distiški nusiteikimai, kuriems 
užtenka tik primesti man kalti- 

, - nimą — liaudies priešas — ir 
sprendimas trumpas: kulka į 
pakaušį...

Kaip suprast maskolių bolše
vikų ir jų bernų kvietimą — 
grįžt į tėvynę (!?) ir čia pat 
šaudymą mūsų geriausių patrio
tų, kurie prieš 45 metus, eida
mi mūsų valstybės įstatymais, 
kovojo su pikčiausiais mūsų 
priešais. Ar yra tai paprastas 
propagandos neapdairumas, ar 
ciniška, niekšinga veidmainys
tė?

Aš buvau pasiryžęs aplanky
ti savo pažįstamus bei draugus, 
tačiau Zyman'as parašė “Tieso
je”, kad “jie dainuodami, links- 

— mai nusiteikę savanoriškai iš
vyko— vieni į Kazachstaną, ki
ti į atplėštą iš Suomių Kareliją. 
Kaip juos sugaudyt? Ir kur 
man jų teks laukti. Utenoje ar 
Vilniuje? O gal kalėjime Mask
voje?

Dar man prašau paaiškinti: 
ar sulaužę su Lietuva visas su
tartis ir pasižadėjimus jie da
bar, tie nusikaltėliai, patikimi?

Daug dar būtų galima klaus
ti. bet nesinori varginti, nes ten
ka tau ir kasdienine duonele 
rūpintis. Tačiau dar vienas ne
aiškumas.

Kuo skiriasi kolonializmas Af
rikoje nuo kolonializmo mas
kolių Sovietinėje imperijoje? 
— Jeigu skiriasi, tai kuo?

Nė Tautų Sąjunga, nė Ros
tovas. nė Lipmanas ir panašūs 
“tarptautiniai mokslininkai” So
vietinėje imperijoje jokio kolo
nializmo neįžiūri. Kaip Chruš
čiovas už jų mokslą apmoka?

Tave gerbiąs
A. Prutenis

Po prieš metus gilesnio kai
nų nuokričio (maždaug iki 
1958 m. buvusio kainų lygio), 
vertybės popierių kainos dau
gelių atvejų jau pralenkė ano 
meto prieš nuckriti buvusias 
kainų viršūnes.

Pastaruoju metu intensyvus 
vertybės popierių kainų augi
mas ekonomistų (The New 
York Times ir The U. S. and 
World Report) aiškinamas šiais 
keliais naujais reiškiniais:

1. Šiemet numatoma, kad 
JAV. metinis nacionalinis ūkio 
produktas (Gross National Pro- 
duet) bus didžiausias iš iki šio
lei bet kuriais metais buvusių 
ir pasieks 600 blijonų dolerių 
vertės.

2. Per pastaruosius mėnesius 
labai sumažėjo bedarbių skai
čius.

3. Numatomas žymus mokes
čių sumažinimas.

4. Nepaprastai didelis auto
mobilių pirkimas, kurių fabri
kai nespėja pagaminti,
5. Nuo rugsėjo pradžios mi- 
nimalinės atlyginimo normos 
pakils nuo 1 dol. iki 1.25 dol. 
už valandą. Tatai palies apie 
2.6 mil. darbininkų,

6. Valstybės “biudžetas di
džiausias: gerai mokesčiams 
plaukiant, numatytasis biudže
to deficitas būsiąs žymiai ma
žesnis,

7. šių metų padėtis rodo, kad 
verslo Įmonių pelnas būsiąs 
apie 15 procentų didesnis.

8. šių metų laukų derlius 
taip pat yra labai geras, o že-

Putnam. Conn.
(atkalte *J* oslj 

vyklevietę. Užpirktas . gražus 
miškelis prie ežero, už kelių 
mylių nuo seserų sodybos, šiuo 
metu vykdomas vajus lėšom 
patelkti. Juo turėtų susidomėti 
visi, kurie turi mokyklinio am
žiaus jaunimo ir nori, kad jis 
pasinaudotų gera vasaros sto
vykla.

Pagal stovyklos laikraštėlio 
“Kibirkštėlės” statistiką devy
niose stovyklose dalyvavo B. 
Saulytė (Brandford, Conn.), aš- 
tudniose — E. Pauliukonytė 
(Worcester. Mass.) ir D. Muraš- 
kaitė (Philadelphia. Pa.), septy
niose — R. Vėblaitytė (Eliza- 
beth. N.. J.), M. Rūgytė (Pater- 
son. N. J.). šešiose — A. Aver- 
kaitė (Brooklyn, N. Y.). A. 
Kregždytė (Brooklyn. N. Y.), 
D. ir R. Kerbelvtės (Providen- 
ce, R. Lt A. Ruzgaitė (Brook
lyn, N. Y ). R. Sodaitytė (Wood- 
haven. N. Y.), penkiose V. Leš
činskaitė (Boston, Mass.), R. 
Mališkaitė (Montreal, Quebec), 
A. Palytė (Richmond Hill, N. 

. Y.), M. Sandanavičiūtė (Brook
lyn, N. Y.), B. Petravičiūtė (Put
nam. Conn), D. Vaškelytė 
(Brooklyn, N. Y.), B. Venclo- 
vaitė (Putnam, Conn.). ... dlg.

mės ūkio produktų kainos 
na tvirtos.

Jei prie šių visų ekonominių 
faktorių pridėsime psichologiš
ką faktorių, kuris labai gerai 
juntamas po atominės sutar
ties pasirašimo (dauguma ame
rikiečių tuo yra laba! paten
kinti) tai ūkini pakilimą d^r 
labiau paskatins.

Reikia, prie viso to pridėti, 
kad po pernykščio vertybės 
popierių kritimo buvo sudary
tos specialios komisijos smulkiai 
patikrinti popierių pirkimo-par
davimo institucijas ir mecha
niką. Komisija dirbo daugiau 
kaip metus ir parašė plačią 
studiją su savo rekomendaci
jomis. Studija apima apie 6000 
puslapių.

Iš bendrų aprašymų, matyti, 
kad rasta reikalo visoje šioje 
verslo šakoje padaryti kaikurių 
pakeitimų. Iš esmės didesnių 
blogybių nerasta. Paaiškėjus 
šiam labai svarbiam faktoriui, 
taip pat Įgauta daugiau pasiti
kėjimo ir pačiai vertybės po
pierių biržai (Stock Exchange) 
ir patiems vertybės popieriam.

Man, kaip dirbančiam Inves
tavimų Fondų (Mutual Funds) 
srityje, buvo įdomu patirti ras
tus trūkumus šios labai plačios tavimo Fondais, kaip ilgalaikio 
organizacijos veikloje. O joje 
dirba per 50 tūkstančių ben
dradarbių ir šiuo metu yra in
vestuota apie 24 bilijonai do
lerių. Iš pranešimo matyti, kad 
plačioje Amerikos visuomenė
je Investavimo Fondai įgauna

vis daugiau populiarumo. Svar
besnieji rasti trūkumai ir pa
darytieji Mutual Fondams prie
kaištai buvo tokie:

1. Kai kurios kompanijos lai
ko iš seniau mažai apie tuos 
reikalus nusimanančius parda
vėjus, kurie kartais suklaidina 
Investavimų Fondų akcijų pir
kėjus,

2. Kai sudaromi sistematinio 
taupymo kontraktai, mokant 
kas mėnuo po tam tikrą sutar
tą sumą, prekybos patarnavi
mo išlaidos, kurios sudaro 8- 
9 procentas visos investuo
jamos sumos, yra paimamos iš 
pirmųjų metų Įmokėjimų. Re
komenduojama pratęsti bent 
iki 3 metų.

Juo toliau, juo daugiau at
siranda ir lietuvių, kurie prade
da suprasti ir pasitikėti Inves-

SCAFFOLDING
HEYDT CONTRACTING 

CORPORATION
LongfeHow & Viele Avės. 

Bronx 74, N. Y. 
WY 1-2500

TRAVEL BUREAUS

IF IT CONCERNS TRAVEL -call

TRAVEL SERVICE '
3533 White Plains Rd.. Bronx. N. Y. 

( Near Gun Hill Rd.)
Kl 7-4141

All Air and Steamship Lines
To Europe and Other Countries

1963 m., rugpjūčio 23 <L, nr. 56
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B. B. PIETKIEVVICZ, Pres.

47 and RockweII Street. Tel. LAfayctte 3-1083 
Nemokamai vieta automobiliams

ON 
INVESTMENT 

ACCOUNTS
Mokame nuo 1952 metu vasario 1 dienos 

Pinigai įdėti prieš mėnesio 15 d. duoda dividendus už visą, mėnesį. |
Dividendai mokami sausio ir liepos 31 d. 
Prašome aplankyti naują mūsų namą.

VALANDOS: Pirmd. ir ketvirt. 9 00 ryto 8:3‘.) vakaro: Antrad. ir 
penktadienį 9:00 ryto 5:00 vakaro; šeštadienais 
9:00 ryto 12:00 dienos. Trečiadieniais uždaryta.

RESTAURANTS

For Better Wedding and 
Week-End Dancing 

TUXEDO BALLROOM 
Offer the Finest

Call F re d — RE 4-7335
210 E. 86th Street & 3rd Avenue 

New York City

Dl RUBBA’S RESTAURANT 
& PIZZERIA

Italian - American — Kitehen 
VVines & Liguors

PIRMAUJANTI DEŠRŲ PREKYBA NEVY YORKE
VOKIŠKOS SPECIALYBĖS

SCHALLER& WEBER
AUGSCI AUSTOS KOKYBES PRODUKTAI

Mūsų krautuvėse geriausios dešros
Kelionei ir TV užkandžiui — kumpiai. įvairiausios mėsos ir kiti produktai

Užeikite — Įsitikinsite!

‘ 6 DIDŽIULĖS KRAUTUVĖS 6
New Yorke — 1654 2nd Avenue — TR 9-3047 I Hemptteade — 310 Front Street — IV 3-5540

(Tarp 85 - 86 ę-vių< I Plushinge — 41-06 Main Street — Hl 5-2552
; Rir'ge'voode — 56 54 Myrtle Avė. — VA 1-7068 I Jackeon Meight* — 82-10 37th Avenue
i A stori joje — 28-28 Steimvay St. — AS 4-3210 | — OE 5-1154

Salėje gali tilpti 100 dalyvių

WIHTER GARDEH TAVERN
Ine.

VYTAUTAS BELECKAS
Savininkas

—
Salė vestuvėms ir kitokioms pra
mogoms. Be to. duodami polaido- 
tuviniai pietūs Pirmos rūSies lie
tuviukas maistas prieinama kaina.

1883 MAOISON STREET
BROOKLYN 27. N. Y.

< Ridgewood»•
Tel. EVergreen 2-6440

Planning an Affair? — See us first 
for a truly regai Wedding, Party or 
Banguet. The New Oister Bay Res- 
taurant, 31-01 Broadway, Astoria, 
L.I. Finest food and Service. Choice 
dates open for July, August and 
September. Call Catering Mgr. Mr. 
PAUL at LH 5-8402 for Information

Norite geros—meniškos fntografi jo>
PORTRETO - ŠEIMOS - VAIKŲ

įvairių progų: vestuvių, krikštynų, gimtadienių, pobūvių ir kt. nuo
traukų; norite atnaujinti seną fotografiją? Jums geromis sąlygomis 
padarys

investavimo organizacijomis, ir 
savo santaupas ar jų dalį pra
deda čia investuoti. Kaip 20 
metų praktika rodo, Mutual 
Fonduose Įdėtos santaupos da
vė daugiau naudos negu ban
kuose.

Silver Brook Inn, Riverhead. L. I. 
F. Cipriani, ovvner. Italian cuisine. 
Any style Spagetti - Lasagna, Veal 
Parmagani. A friendly atmosphere 
featuring superb cooking. Special 
attention to relisrious groups. Open 
all year. (516) PArk 7-9854; Flan- 
ders Rd. (Route 24), Flanders, L.I.

SEA SHORE RESTAURANT
Enjoy our famous Shore Dinners on 
our beautiful open terrace over the 
water. Sea food extraordinary, sizz- 
ling steaks. native Italian dishes — 
591 City Island Avė., Bronx — on 
your right after the bridge. Free 
pafking. Open all year. TT 5-9849

Closed Sundays 
810 Post Road Scarsdale

SC 3-9844

DANCING IS FL’N at 
La MARTINIOUE CLUB 

Musiė by Chic Morrison. Cocktail 
Lounge, Restaurants Ladies invited. 
Admission Fri. Sun. $1.55; Sat. Evs. 
$1.75 tax incl. Adults only.
57 West 57th Street at 6th Avenue 

PL 2-2234

422 Menahan Street, Ridgewood, Brcoklyn. M. Y.
Tel. HYacinr 7-4677

.-^ltaMer.titf!iSiiiuai<e:.SHanSugi,f •'grIf|frilgl<gilg1ign6)'g.

VILNONĖS MEDŽIAGOS JŪSŲ ARTIMIESIEMS 
IMPORTUOTOS IR VIETINĖS

Vilnonės medžiagos kostiumams, paltams ir suknelėms. Taip pat 
šilainės, maišytos, spalvotos, lovoms užtiesalai. vilnonas skaros ir 
šalikai — Geriausios rūšies pigiiausiomis kainomis. Specialus pa
tarnavimas paruošiant pakietus j Europą. Užeikite ir įsitikinsite!

I SUPERIOR PIECE GOODS CORP.
200 Orchard St. Tel. AL 4-8319 New York 2, N. Y. |

Liquor Store, Ine
322 UNION AVĖ. BROOKLYN lt. N. Y. 

Tel. EV 7-2089

Remldfe LITUANUS. 
lietuvių studentų informa
cinį žurnalą apie Lietuvą 
anglų kalba.

LITUANUS 
9I0 Willoughby Avenue, 

Brooklyn 2I, N. Y.

PRACTICAL
Cleaning Contractors

ĖST. 1909
WE MAINTAIN:

SCHOOLS — HOSPITALS 
OLD AGE KOMES 

INSTITUTIONS — DAY NURSERIES 
BANKS — ETC.

ALL OUR 
BUILDING MAITENANCE MEN 

WIND0W CLEANERS — PORTERS 
OFFICE CLEANERS — WAXLR5 

WATCHMEN — ELEVATOR OPERS. 
S'JPERVISORS

ARE FULLY INSURED & BONDED 
21 URS SUPER VISION

TRiannle 1 - 1600

PROVIUENCE. H.l. sk«uu draugovė. Viduryje kun. V. Marcinkus.
Nuotr. B. Kerbelienos

Kas norėtu skelbtis Darbininke 
prašomas skambinti:

GLenmore 5*7281

JURGIS j. JOKŪBAITIS, Manager
Didelis pasirinkimas įvairių vynų, degtinių, kon
jakų. midų — šventėms bei kitokiojns progoms.

WHITE HORSE TAVERN
baras - rohtrasias

PRANAS BRL’ČAS. savininkas
86-16 JAMAICA AVĖ. VVOOOHAVEN 21. N. Y.

Tel. Vlrginia 6-9519 
SALK VESTUVĖM. SUSIRINKIMAM IP. KITIEM POBŪVIAM



DARBININKAS

DISPLAY

NAUJAS PLOVIMO '- PURŠKIMO 
METODAS SUNIMS — nenuodingi! 
Koncentruotas skystis naikinti a- 
mami. Atskiedžiama vandeniu. Sū
nys tuojau išlaisvinami nuo blusų, 
utėlių, moskitų ir kitokio amaro. 
Padeda gydyti įdrėskimus. Išpurš- 
kus ir iššukavus šunys įgauna ži
bantį plauką. Pradingsta šuns kva
pas. Paštu siunčiama 4 uncijos už 
$1.49. Jokių kitų primokėjimų. Ga
lima atsilyginti pašto ženklais. — 
Thoroughbred Insectidde Co, Ine.

Dept. A
174 Broadway Hicksville, N. Y.

M A R I ■ O’ S 
TERRACE ROOM

152 VVashington St., Peekskill, N.Y. 
One of the mest beautiful Halis in 
Westchester for Weddings, Com- 
muntons and Conflrmations. Seats
150 in comfort. Phone 914 PE 7-2783

ELJON MOVING & STORAGE
Highest Prices Paid for Used Fur- 
niture. Local & Distance Transport 
by experts. No job too small or too 
big. Free estimates, Insurance. 7-day 
Service. 98-01 Northern Blvd., Coro- 
na, L.I., Phone Hl 6-2303. Serving 
Woodside, Bayside & Corona areas.

0 ŠACHMATAI

Veda K. Merkis

DARBININKUI PAREMTI AUKOJO

— 8 lietuviai JAV p-bėse. JAV 
atviros šachmatų p-bės Chicagoje 
sutraukė negirdėtą, iki šiol. dalyvių 
skaičių — 265! Chicagiškiai mobili
zavo gražų būrį mūsų šachmatinin
kų j šias p-bes su Tautvaišu. Jakš
tu. Palčiausku priešaky. Įpusejant 
(po 6 ratų) Jugoslavijos didmeiste- 
ris S. Gligorič vedė pirmenybes, tu
rėdamas 6:0 taškų; sekė trys JAV 
didmeisteriai — Lombardy. Benko 
ir Byme su 5 ’į tš. Didmeisteris 
Bisguier. kritęs prieš Gligoričių, tu
rėjo 5 taškus. 5 taškų grupėje buvo 
mūsų meistras Pov. Tautvaišas iš 
Chicagos (jis sužaidė dukart lygio
mis: su Kaziu Jakštu ir N. J. eks
pertu Schoen. ir be to 4 partijas 
laimėjo). Viktoras Palčiauskas ir K. 
Jankauskas turėjo po 4 tš.. Kazys 
Jakštas 3’į, P. Šalkauskas 3. V. 
Karpuška 2’į ir Bikulčius 2 tš.

N. Y. Times pr. savaitę žymėjo 
apie N. Y. šulų laimėjimus; suminė
jo lietuvius: didmeisteris Benko į- 
veikė Praną Šalkauską ir kitas did
meisteris — Viktorą Palčiauską. 
Pirmenybės baigiamos rugpiūčio 24 
d., viso 13 ratų.

1964 m. JAV atviros p-bės bus 
Bostone, informuoja mus Mass. SC

Po 10 dol : Dr. V. Paorockas, 
Brooklyn, N. Y. A. Zižminskaitė, 
Racine. Wisc .V .Stašinskas. New 
York. N. Y.

Po 6 dol.: Dr. Šimaitienė, Brook
lyn, N. Y. W. Dilis. E. Orange. N.J. 
C. Zerolis, Brooklyn, N. Y.

Po 4 dol.: M. Cibas, Great Neck, 
N. Y. P. Elvys, So. Ozone Park, N. 
Y. S. Kontrimas, Irvington. N. J. 
J. Pliauskas. Bayside, N. Y. V. Ra
čiūnas. Chicago, III. M. Sokol, Wor- 
cester. Mass. J. Vaiciekauskas, 
Brooklyn. N. Y. A. Vasiliauskas, 
Woodhaven. N. Y. A. Visoski, 
Scranton, Pa. A. Wishner. E. Cle- 
veland. Ohio. Po 3.50 dol.: P. Ado
monis. J. Jurkuvėnas. M. Vamis, 
Brooklyn. N. Y.
, Po 3 dol.: P. Kaunienė, H. V. Kul- 

bėr. S. Šlikas. S. Maske, S. Valtavi- 
čius. R. Valinskas, P. želvys. Broo
klyn. N. Y. L. M. Novick. Bronx, 
N. Y. J. Keraminas. Woodhaven. 
N. Y. G. Kumpįkaitė. Richmond 
Hill., N. Y. A. Kens, Great Neck, 
N. Y. A. Patamsis. Deer Park, N. 
Y. J. Rutkauskas. Merrick, N. Y. 
M. Slavinskas. Cambria Hts. N. Y. 
A. Davis. Linden. N. J. A. Pietarie
nė. Kearny, N. J. O. Stagniunienė
Mr. Arlington, N. J. S. Laurinai
tis. Sunderland. Mass., A. Kriaučiū
nienė, Cambridge, Mass. E. Lolis,’ 
Brockton. Mass. V. J. Burdulis, 
Worcester, Mass. Dr. S. Daugėla, 
Washington. D. C. W. Butch, Ho-

Ass’n p-kas Herald Dondis. taigi 
bostoniškių pastangos gauti JAV 

«atviras pirmenybes į Bostoną bai
gėsi sėkmingai. Tam reikalui jau 
yra sukelta pusė reikalingų lėšų 
($1500). Oficialus paskyrimas bus
paskelbtas uždarant dabar vykstan
čias JAV p-bes Chicagoje.

— Adelaidės Vytis (P. Australi
ja). kurios eilėse žaidžia buv. Aust
ralijos meistras J. Košnicki (jo mo
tina vilnietė), pirmauja miesto tarp- 
klubinėse varžybose. Romanas Ar
lauskas ir buv. Australijos meistras 
J. Košnicki davė simultaną Adel
aidės šachmatininkams; kiekvienas 
žaidė prieš 20 žaidikų. Košnicki 
laimėjo 19 ir 1 pralaimėjo, Arlaus
kas laimėjo 18. 1 lygiomis ir 1 pra
laimėjo. Simultanai buvo rodomi 
per televiziją.

— Maskvoje. Lietuvos komanda 
sužaidė nekaip. Pogrupy užėmė 
priešpaskutinę vietą (laimėta prieš 
Turkmėniją 7:3 ir lygios su Azer
baidžanu 5:5). todėl baigmėje ko
vos dėl XIII vietos. Komandos da
lyviai sužaidė šitaip: Maslovas 1*4 
(iš 5). Mikėnas 2%, Ciukajevas 1*4, 
Ostrauskas ir Vistaneckis po 2. Čes
nauskas 4. Ridzvanavičius ir Kau- 
šilaitė po 1. Kartanaitė l*į ir šten- 
delytė 4 tš.

— Povilas Vaitonis. Hamilton. 
Ont., dukart laimėjęs Kanados čem
piono vardą. pakviestas į š.m. Ka
nados pirmenybes. P-bių laimėtojas 
kvalifikuojasi į 1964 m. tarpzonines 
p-bes. Jos įvyks Winnipege, rugp. 
24 - nigs. 1 d.d.

mestead. Pa. A. Lingienė, Bloom- 
field Hills, Mich. Rev. S. Morkū
nas, Sioux City, Iowa, B. Jonušas, 
So. Omaha, Nebr.

Po 2 dol.: L. Jankauskaitė. J. 
Stonkus, E. Pohlman, Brooklyn. N. 

, Y. O. Aleknienė, R. Šidlauskas, 
Richmond Hill, N. Y. Rev. J. Sup- 
šinskas, Albany, N. Y. J. Mikėnas, 
Amsterdam, N. Y. J. Jakaitis, Flu- 
shing. N. Y. O. Bručas, Woodhaven, 
N. Y. A. Bagdonas, Ozone Park, N. 
Y. E. Martišius, Wrentham. Mass. 
J. J. žansitis. Easton. Pa. P. Povi
laitis, Waterbury, Conn. S. L. Srup- 
šas, Hartford, Conn. U. Maceikonie- 
nė. Elizabeth, N. J. K. ŠaJkis, Kear
ny, N. J.

Po 1 doL: J. Botyrius. A. Mace
lis, E. Pohlman, S. Steckis, R. Ste-

DISPLAY

Modem SHADE A AWNING CO. 
Joseph Cotronco, owner. Awnings- 
Canoptes - Shades - BUnds - Rail- 
ings - Storm doors - Windows. Free 
estimates. ReasonaMe prices. Work 
guaranteed. — Call 914 WE 9-4722 

70 Westchester Avenue 
Port Chester, N. Y.

POVESTUVINIAM KELIONĖM 
pilnas patarnavimas lėktuvais, lai
vais ir kitom priemonėm. Specialios 
ratos religinėms grupėms — 

WARD TRAYEL AGENCY 
79-19 Roosevelt Avenue 
Jackson Heights. L. I. 

Tel. OL 1-5640

SKLYPAI aukštoj, sausoj vietoj $749.00 už akrą
Tarp New Sunrise Hwy Ext. ir New York - Riverhead Expressway. 
Arti įvairios darbovietės darbui gauti. Mes neparduodame vietos kur 
negalima statyti namų, kur nėra elektros ar gazo. Long Island sa
loje galimybės didelės — gudrūs pinigų investuotojai tai gerai žino. 
Prieš penkis metus čia akras žemės kaštavo $99. dabar $3000. Sun
ku patikėti, bet taip yra. Investuokite savo pinigus į augantį Long 
Island. Nepraleiskite šios auksinės progos — Pirkite tuojau pat!

$49.00 (mokėjimai, $10.00 mėnesinis mokestis
Land Offices —> 729 Jericho Tumpike, Route 25, Three miles past 
Smithtown, and 2950 Jericho Tumpike, Route 25. one mile east of 
the Smithtovn By-pass, and 376 Jericho Tumpike (Route 25), Sel- 
den. Hurry out — Office open every day including Sundays. Over 
fifty years in the land business.

K. H. LEEDS —LAKE RONKONKOMA

Užkandžiai iš nuosavos- virtuvės
Ptrikiaueia vokiška virtuve: pietOa-vakaricnė

Vedėjas: Helmut VoUmer
KASDIEN KONCERTAI nuo 4 vaL popiet

(tarp 2 ir 3 Avė.) 
y JT o. o a* 206 East 86th Street

New York. N. Y.
«Z T<t RE*-4*z®

ponėnas. S. Stuporas. Brooklyn. N. 
Y. V. Balsys, M. Vaitekūnas. V. Vil- 
kutaitis. Woodhaven, N. Y. V. Da
nelis. New York. N. Y. M. Mikuc
kis. Ycnkers, N. Y. F. Yasus. Flu- 
shing. N. Y. A. . Beleckas. Ams- 
terdam. N. Y. A. Klimas. Roches- 
ter, N. Y. V. Žukas. Great Neck, 
N. Y. E. Leleiva. Richmond Hill, 
N. Y. B. Slifka. Little Falls, N.Y. 
A. Matonis. Freeport. N. Y. A. Be- 
nikas. B. Vilčinskas. New Britain. 
Conn. J, H. Shatas, tVaterburv. į 
Conn. I. Simonaitis. Hartford. Conn.
J. Bružauskas. Ansonia. Conn. B. 
Ashmont, S. Pribush. Linden. N.J.
K. Čiurlys, New Brunswack. N. J. 
T. Staugaitis, Nevvark,N.J. (B. d.)

TO PLAC
TOUR AD 

CANCEL or change 
Call LO 3-7291

Having a Wedding, Christening, 
Birthday or Party ? For the finest 
Italian Pastries & Wedding Cakes, 
Party Cakes, Cookie Trays, Spumo-, 
ni call U L 7-6960 — phone orders 
accepted.
LARINASCENTE PASTRY SHOP

248 5th Avenue, Brooklyn, N. Y.

DISPLAY

“RAMBLER — Car of the Year” 
Come in and tęst drive the new 
1963 Ramblers. Economy, Engineer- 
ing and Performance. Prices start 
at $1,846. RAMBLER YONKERS 
Corp. Authorized Sales - Service - 
Parts. 206 South Broadway. Yon- 
kers, N. Y. — YOnkers 3-8500.

HOME BAKERY ėst. 1900. Special
izing in Cream Cakes, Wedding, 
Birthday, Party and Receptions. 
“Where butter makes the difference 
you can taste it in every bite”. 
Phone orders accepted. Call ST 8- 
9209 — 290 5th Avenue, near Ist 
Street, Brooklyn.

REAL ESTATE:

Glendale-Oueens. Sacred Heart Pa
risi). 2 family or mother/daughter 
house 1-4-1-6 room apartments. oil 
steam heat, knotty pine kitehen, 
wall ovens, 2-car garagę vrith se- 
parate entrance, modem baths. gar- 
den, nice neighborhood. good condi- 
tion. Asking S23.9OO. Tel. E M 6-6322

NEW HOME 2 FAMILY
' LONG BEACH, L. I.

Roman type home, porch, upper 
apt. rented with $185 income. Lower 
apt. 3 bedrooms, 2 baths; special 
price for quick sale. Near every- 
thing. Mortgage $26,000.

Call 516 GE 1-0377

Rockaways Oceanview Estates — 
$24,990, from 10% down. Each block 
orily 2 left, immediate possession. 
semi-det.. 2 family homes. 6 & 4’į 
rms. 2J/į baths, gar. precast stone 
front, 1 block from sub & shop. Fur- 
nished" model open daily. Beach 61st 
in Ocean block; days — NE 4-8532, 
eves — GE 1-4026.

Brooklyn - Green Point 
4 (Box) Rooms. 3rd Floor 

1 block from Lithuanian Church
Call Mr. Kay

after 2 p.m. — HO 8-1800

INVEST TODAY!
RETIRE TOMORROW!

GULF SPRINGS ESTATES
On Mississippi's Gult Coast. ExceIIent 
home rites for investment. recreation 
and future retirement. Wonderful fish- 
ing. private pier and beach. Lota, from 
$1500. $15 down - $15 per mo. 10% dis- 
count for cash. INVESTIGATE NOW! 
Write. wire or phone Dept. NH

MID-CONTINENT LAND 
INVESTMENT CORPORATION 

12th floor, Memphis Bank Bldg.
Memphis 1. Ten o. Phone 527-1631

Westtniry, L. I. St. Brigidt s Parish 
$21.500. Owner transferred. 3 bed- 
room. li-į bath Colonial, panelled 
dining rm. kitehen & recreation rm, 
large living rm, fireplace, floor-to- 
ceiling bookcases, patio, 2-car ga- 
rage. dishwasher, washing machine. 
freezer and carpeting. E D 3-0564.

Queensvillage North, O. L. of Lour- 
des Parish. 7 rm brick Colonial. cor- 
ner. 2-car' garage, screened patio. 
slate roofs. 4 bedrooms. 2 u baths. 
living rm 16x21. f irę place, dining 
rm, 14x18, finished basement, large 
attic, near all transit. Principais 
only. — GR 9-4458.

Whitestone vicinity — Gueens. St. 
Fideles Parish. 3 bedroom Ranch. 
aluminum combination stonus and 
screens. xv/v: carpeting, full base
ment. cyclone fence, washing ma- 
shine, refrigerator. alr conditioner; 
landseaped. Lovely neighborhood. 
Asking $24.990. Owner. FL 9-4585.

HOUSE FOR SALE — Oakwood 
Heights 4 year old Ranch 3 bed- 
roonis. 43x100 Plot fenced-in back- 
yard. near transportation & Stores. 
within valking distance of St. 
Charles Parish, Asking $23.500.

EL 1-5085

Fresh Mcadow — St. John's Univ. 
vicinity: 2-fam. brick semidetached 
5 4 5 rms; 2 car garage, big plot. 
manyeTrtras; $24.000 mortgages. Ist 
floor npt. nvailable; $35,500 Princi
pais only. O*ncr — TU 6-0372.

GREENLAWN NURSERY
Specializing in Lawns, Patios, Rock 
Gardens. First class work - Free 
estimates. Nursery located at Ma- 
maroneck and Saxonwoods Roads, 
Scarsdale, N. Y.iėall SC 3-4011.

DRESSMAKING 4 TAILORING
Simple Dressmaking and Repairs 
for Children and Adults. All vvork 
done at reasonable rates. Special 
consideration to religious groups.

Call ST 2-1358

SUMMER SPECIALS AT 
DISCOUNT PRICES 

Alterations — Heating
Modem bathrooms — Hollyvvood 
kitehens—finished basments. Plumb- 
ing, electrical, cvaterproofing, paint- 
ing inside & outside, gas heating 
installations. siding & roofing. Ncr 
down payment — first payment 
starts in 9964'.--Free estimates —*■ 
call today —7 years to pay.

ALBON HOME REMODELING
INgersoll 9-7355

1034 Rogers Avė., Brooklyn 26, N.Y.

FLAT AND SHINGLE ROOFING
GUTTERS - LEADERS
SKYLIGHTS - SIDING

Guaranteed Repairs
AVĖ.'M. ROOFING CO.

DE 8-1691

D O M' S 
SERVICE STATION

2801 Tilden Avenue, Brooklyn 
General Repairs - Batteries - Tires 
and Accessories. Special considera
tion to religiotis groups.

Call BU 4-9677

FRANKLIN BOWLING LANES 
40 Automatic Pinsetters 

Cocktail Lounge — Restaurant 
Free Parking 

600. Franklin Avė 
Franklin Sq. L. I.

516 CO 2-1212 Nat Saladino

Bring In This Ad For Your
Free Luqqaqe Gift 

MATCHING HAT BOX 
with purchase of any 3 Pieces 

of Luggage 
Wholesale Price at

FARBER LUGGAGE
1396 FLATBUSH AVĖ. 

(Nr. Farragut Rd.) 
UL 9-0775

U N L I M I T E D
4 Mortgage Money Available
Ali areas—all types of Commercial 
& Industrial properties. 25 years ex- 
perience in placing hard to get mtges 
Contact Fr. Cohen, Mtge officer — 
Pilgrim Funding Corp; 211 Hemp- 
stead Tpke., Wrat Hempstead, N. Y.

516 IV 3-6300

Are you having a Wedding? Or a 
Party ? We Tfeliver to your home all 
popular brands of beer, cold keg 
beer, bottle - can beer by the case, 
also soda by the case all flavors. 
Fast, efficient, courteous Service; 
Special consideration to reHgious 
groups and societies. Call SCAR- 
HARDT Distributors — YO 3-4292

YOUR SAVINGS WHL 
GROW FASTER

C 07 interest 
11 /0 PAID ON

12 MONTH

TIME DEPOSITS
for compląį.e 
Information 

phone 
or write

HOME INDUSTRIAL 
BANK

9975 East Colfax, Denver 8, 
Colorado 366-3531

Please send me detailed Infor
mation about 5% interest on 
Time Deposits
Name .......... ............................

-Addrcss ......................................
City ............................... ..............
State --------------- Dept.NHL

CEMENT WALKS ETC., STEPS, 
BRICK & BLOCK WORK, PATIOS. 
Expert alteration roof to basement, 
bath and kitehen. Professional car- 
pentry. Low cost, quality work, 
guaranteed. Easy payments.

Phone TW 1-2573

Namu pardavimo be> apdraudimo reikalai? kreipkitė?

eta Jus rasite didel) pasirinkimą gražių namų, sklypų, apartamentų 
ir tai žemiausiomis kainomis, čia galite visokeriopai apcMrausti: 
čia užpildomi valstybinių mokesčių - taksų blankai.

ALBERT F. PETER8 - Petrauskas

JOHN ORMAN AGENCY

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

Tel. Vlrginia 6-1800

Mr. & Mrs. MATTHEW MAŽEIKA

PARK FLORIST

Visokiomis progomis gėlės pristatomos 

veltui — F.TJD.
89-15 JAMAICA AVENUE WOODHAVEN 21, N. Y-

TeL Vlrginia 9-3112

Viešbutis NIDA, prie Atlanto, atdaras visus metus 
Asbury Park, N. J. o 7-tos ir Park Avė. kampe o Tel. PR 4-7788 
švarūs kambariai, rami vieta, pigus ir skanus maistas. Viešbučio 
salė išnuomojama įvairiems pobūviams. Prie viešbučio veikia resto
ranas ir baras. — Patogus susisiekimas traukiniu ir autobusais.

P. ir C. Mačiuliai, savininkai

SIDABRINIO VARPO KEPYKLA 
Silver Bell Baking Co.

Lietuviška ir europietiška duona ir pyragai 
Šventėms, vestuvėms bei pokyliams tortai

DALIA ir ALBERTAS RADŽIŪNAS, sav.

36-38-40 STAGG ST. BROOKLYN 6, N. Y.
Telefonas STagg 2-5938

MR. J U L I E
HAIR STYLIST

744 Utica Avė., B’klyn, PR 1-6450 
Working with a complete of Crea
tive hair stylists and experts in 
high fashion colors. Come in for 
FREE consultation.

Leam to Drive! CHASE DRIVING 
Ine. Auto School Lic. by State of 
N. Y. — 494 Kings Highway, bet. 
McDonald & E. 2nd Street. Expert 
instructions. NI 5-4660. Free book- 
let on written tęst. Door to door 
service, low rates. Closed Saturday, 
open Sunday.

NEW BONAPARTE
1613 Avė M (Next to Elm Theatre) 

DEwey 6-6880
Have You Tried Ralph Sorrentino’s 
famous Italian Cuisine ? “Where the 
Stars meet” A la Carte - Dinners - 
Cocktails - Parties accommodated.

ASSOCIATED WASHER SERVICE 
Formerly with Bronx Elec. Utility 
“Šame Day Service” Expert repairs 
on Kenmore, GĘ, Frigidaire & all 
makes of washers serviced. Emer- 
gency calls — Bronx, Lower West- 
chester & Manhattan. 4432 3rd Avė. 
(at 184th St.) — C Y 8-3333.

For Staten Island call AARON TV 
SERVICE Ce. Day & Night service. 
Thos.J. Javaruski (owner). — Ali 
Makes of Television - Radios - Hi-Fi 
8c Stereo. Television rentals. Guar
anteed vrork on all sets. Call ELgin 
1-2233 — 951 North Railroad Avė., 
GRANT CITY, S. I.

ALBERT MAIER, INC.
KIAULIENOS KRAUTUVE — Ge
riausia kiauliena ir kiti mėsos pro
duktai urmu ir mažais kiekiais. 
Kasdien šviežios — namų gamybos 
"Kielbassy ". 1927 Washington Avė. 
Bronx 57, N. Y. TRemont 8-819

CYPRESS LANES
Bovvling is a Family Sport bring 
the family and enjoy a day o? 
Bowling. Rcmcmber we have open 
Bou-Hng. Just call AP 7-0530 
Ask for FRANK or MIKE.

— HEVEN REALTY-
JOSEPH ANDRUSIS — Real Estafe — Insurance

Apdraudimas gyvybės, namų, automobilų, baldų ir k. Namų parda
vimas, apdraudos, Income Tax užpildymas. Mutual Funds — Pinigų 

investacijos.
Kasdien nuo 9 iki 9 vai.; šeštadieniais iki 6 vai popieL

87-09 Jamaica Avė., Woodhaven 21, N. Y. e Tel. VI 7-4477

HOLY LIGHT
BAŽNYTINIŲ ŽVAKIŲ DIRBTUVĖ

RELIGIOUS CANDLES OF EVERY DESCRIPTION
B. KUČINSKAS, sav.

280 BOERUM ST, BROOKLYN 6, N. Y.
(212) GL 6-0200 Resid. ILlinois 8-711B

HTOZO TF TZABET r mtstONTt

<a) > I.KJUOR STORI
iaUma gauti įvairiausios rūšies amerikiečių ir importDo 
tų gėrimų Didžiausias pasirinkimas degtinės ir vyno 

08-55 LEFFERTS BLVD. RICHMOND HIUL N 4

Telefonas: Vlrginia 3-3544

S & G MEAT MARKET
ANTANAS VAITKUS, vedėjas

84-09 Jamaica Avė., Woodhaven 21, N. Y. e Tel. VI 9-5077 
buvusi J. MIRONO MAISTO KRAUTUVE

340 Grand Street. BrooHyn 11, N. Y. e Tel. STagg 2-4329
Papigintomis kainomis priimame užmkymus

VESTUVRMS ir POBŪVIAMS
Pristato | namus lietuviškus sklnmdžlus Ir sūrius

------We take all orders special price for WeMngs and Parties ——- 
Home-Mads Botogna



DARBININKAS 1963 m., rugpiūčio 23 d., nr. 56

J'į' ';K

Pranciškonų sodybą Kennęd 
bunkport, Me., bus rugpiūčio 
31, rugsėjo 1 ir 2. Kelionė, | 
dviejų dienų valgis ir nakvynė į 
vienam asmeniui 28 dol. Eksd 
kursijoje gali dalyvauti ne tiki 
iš New Yorko, bet ir iš Linde-J 
no, Elizabetho, Newarko, P>J 
tersono, Kearny, Bayonnės,: 
New Haveno, Bridgeporto, ir i 
kitų vietų. Autobuse yra dar| 
kelios laisvos violos. "Kas norė
tų važiuoti, skubiai krepiąsi J 
visais reikalais: Darbininko ad-1 
ministrą. 910 Willoughby Avė.,’ 
Brooklyn, N. 
skambinti GL 
GL 5-7068.

Darbininko 
kioskas veiks 
vaujamos radijo valandėlės pik
nike rugsėjo 8 Royal Gardens 
Parke, Rahway, N. J. Kioske 

Lietuviu ekskursija iš Euro- bus lietuviškų knygų, plokšte- 
pos Lufthansa lėktuvu į New 
Yorką grįžo rugpiūčio 20, 7 v. 
v. Ekskursija buvo išvykusi lie
pos 30. Iš New Yorko skrido 
į Frankfurtą. Iš ten visi atski
rai keliavo po Europos įvairius 
kraštus. Grįžo dabar iš Briuse
lio. Kartu su ekskursantais at
vyko kun. J. Petrošius iš Pa
ryžiaus ir kun. A. Kezys, S.J., 
kuris buvo anksčiau į Europą 
išvykęs.

Prel. J. Končius, kuris sve
čiavosi Kanadoje, atvyko į 
New Yorką ir sustojo Balfo 
centre pas kun. L. Jankų.

Į pasaulio lietuviu seimą, ku
ris bus Darbo dienos savaitga
lį Toronte, iš New Yorko vyks
ta kun. L. Jankus, St. Lūšys, 
St. Dzikas, J. Šlepetys, V. Vai
tiekūnas.

Maldos aikštelė pasaulinėje 
parodoje. Pasaulinėje parodo
je, kuri prasidės New Yorke 
1964 pavasarį bus kelios šven
tyklos. Be jų, New Yorko mies
to lėšomis rengiama Maldos 
aikštelė, kurioje .vyraus gėlės.

Ona Ksmsžienė, prel. M. Ke
mešio motina, 72 metų, mirė 
rugpiūčio 20 Kearny, N. J. Pa
šarvota Bernardo Shaw laido
jimo įstaigoje, 138 Davis Avė. 
Laidojama šį šeštadienį rugpiū
čio 24, 10 vai. iš Kearny, N.J. 
Sopolingosios Dievo Motinos 
bažnyčios.

Dr. A šešplaukis-Tyruolis, 
praleidęs vasarą Chicagoje pas 
savo gimines, grįžo vėl į New 
Yorką. Jis dėsto Columbijos 
universitete. Lietuviškos kny
gos klubas Chicagoje išleidžia 
jo poezijos rinktinę — “Metų 
vingiai”. Knyga pasirodys šį 
rudenį.

Y. 11221 arba 
5-7281, vakarais

didelis spaudos i 
J. Stuko vado-

medžiai ir “ramybės vanduo’
Bus poilsio suoleliai ir granito 
uolos su šventraščio citatomis. 
'Taip pat bus aikštelės dedika
cija, kurioje tarp ko kito bus 
granite iškalta: “Šis granitas, 
iš įvairių kraštų čia atgaben
tas, kad liudytų amžiną tikėji
mą į Kūrėją”. (LK)

lių, drožinių, gintarų, odos dir
binių. Taip pat bus galima už
simokėti Darbininko prenume
ratą ir užsisakyti. Naujiems 
skaitytojams iki š.m. pabaigos 
tik 1.00, vienieriems metams 
— 5 dol. Kviečiame pasinaudo
ti didele nuolaida. Rašyti: Dar
bininkas, 910 Willoughby Avė. 
Brooklyn, N. Y. 11221.

Jonas Reventas susituokia su 
Egle Sodaityte. Jų vestuvės 
bus rugsėjo 21 d. Praeitame 
Darbininko numeryje įsibrovė 
nemaloni korektūros klaida, bu
vo paminėta kita mergaitės pa
vardė.

Muz. Juozas Neimontas, bu
vęs Brooklyne vargonininku 
1903-1907 metais, mirė Lietu
voje rugpiūčio 5, sulaukęs 88 
metų.Paskutiniu metu gyveno 
Veisiejų senelių prieglaudoje. 
Buvo kilęs iš Ūdrijos valsčiaus, 
Dzūkijos. Rinko, harmonizavo 
ir pats rašė dainas dar spaudos 
draudimo metais, žinomi jo rin
kiniai: Auksinės varpos (1909), 
Pirmutinė kregždutė (1910), 
Kanklės (1916), Perlų vainikas 
(1926). Populiariausia jo dai
na — Pasisėjau žalią rūtą. Pa
vergtoje Lietuvoje komunisti
nė spauda šio muziko veterano 
mirties neužsiminė.

Išnuomojamas didelis mo
demiškas 5 kambarių butas su 
atskiru įėjimu, gražiame So. 

Dr. V. Paprockas išvyksta į Ozone Park rajone, 118 gatvė- 
gydytojų suvažiavimą ir jo gy- je. Teirautis vakarais nuo 6 
dymo kabinetas rugpiūčio 29 vai. GLenmore 6-1276.
iki rugsėjo 3 bus uždarytas. ------------- :-----------------------------

WAGNER THFATFR
110 Wyckcff Avė, prie DeKalb Avė. 
Brooktyn-Ridgevvood, tel. VA 1-2613 
Kasa atidara: Penktadieniais 6 vai. p.p.

Šeštadieniais iki filmo? pabaigos.
Trečiadieniais — 12 vai. dienos.
Penktadienį, rugpjūčio 23 — iki
Trečiadienio, rugpiūčio 28, 1963 

Pirmą kartą Brooklyne sezono ati
darymui nemirštamas humoras —

Išnuomojamas butas iš 3-4 
gražių kambarių sū virtuve ir 
šiluma arti Jamaicos traukinio 
Woodhavene. Kreiptis HI 1-13 
78.

HALLO TAXI
Vaidina:

P. Hoerbiger, G. Locker. H. Moser 
Priedin? filnia

Das MSdchen vom Moorhof
Ir naujausia Vokietijos savait. apžvalga

GĖLĖS VESTUVĖMS 
bei kitoms oroaoms 

N. VALAITIENĖ 
paruošia gėlių bukietus sko
ningai bei pigiai. Dėl kainų, 
bei kitos informacijos skam
binu 914 LY 1-9244.

APREIŠKIMO PARAPIJOS

PIKNIKAS
įvyks

Rugsėjo-September 1 d.
FRANKLIN SpUARE, LI.

Gros Romo Butrimo orkestras

Labai gražus parkas, didžiulė naujai’ pastatyta salė, geras priva
žiavimas marinomis ir autobusais, laisva aikžtė marinoms statyti.

Nuo Jamaica traukinio paskutinės stoties auto
busas atveža per 15 min. iki pat pikniko aikžtės.

Adresas:

PLATTDEUTSCHE PARK RESTAURANT
1132 Hempstead Trp. Franklin Sguare, L. I., N.'Y.

Kviečiame parapijiečius ir svečius dalyvauti

ŽINIOS__
si

G. Stepulionienė, dantų gy
dytoja, turėjusi savo kabinetą 
buv. Darbininko namuose (366 
W. Broadvvay), nuo rugpiūčio 
30 persikelia į Dorchesterį, 
718 Adams St. Nuo Ashmonto 
stoties pasiekiama pėsčiom per 
5-7 minutes.

Mirusioji: Po gedulingų šv. 
Petro parapijos bažnyčioje pa
maldų palaidoti:

Elena Vaičekauskienė (liepos 
22) 76 m. Velionė gyveno 62 
I St. Nuliūdime paliko vyrą, 
dvi dukteris ir du sūnus- Pa
laidota N. Kalvarijos kapinėse.

MUZ. A. KAČANAUSKAS (v). Rūtos ansamblio dirigentas, su muz. A. Visminu (k.) ir muz. M. Cibu (d..
. Nuotr. V. Maželio

“RŪTOS” ANSAMBLIS PRADĖJO DARBĄ
Rūtos ansamblis po visais 

atžvilgiais nusisekusio metinio 
koncerto pradėjo ruoštis nau
jų plokštelių įrašymui. Pirmo
je eilėje ruošia bažnytinės mu
zikos plokštelę, kurioje- bus į- 
giedotos populiariausios mi
sų giesmės. Ši plokštelė pasi
rodys dar prieš Naujus Metus. 
Tai bus kiekvienam puiki ka
lėdinė dovana.
Ansamblio metiniame susirin-

kime išrinko beveik ta pačia 
valdyba. Ją sudaro pirm. inž. V. 
Melinis, vicep., adm. J. Bal
čiūnas, sekr. D. Dutkutė, ižd. 
A. Maukus ir tvarkdarė J. Jur
kuvienė. Ansamblio vedėjas 
A. Kačanauskas 'padėkojo cho
rui ir valdybai už atliktus dar
bus ir apžvelgė pereitą sezoną:

Ansamblis sezono metu tu
rėjo 47 repeticijas, kas sudaro 
apie 100 vai. Suruošė metinį 
koncertą, dalyvavo skautams 
remti k-to rudens šventėje 
Elizabethe. Vasario 16 dalyva- 
vo šv. Trejybės parapijos nau
jos salės atidaryme, Newarke.

Ansamblyje dalyvauja per 
40 asm. Susirinkime buvo pa
gerbta V. Melinienė. , Ji • pati, 

; jos 3 sūnūs ir duktė dainuoja 
ansamblyje.

Susirinkiman atsilankė ir

tu-
J.

Dr. D. Sabataitis su žmona, ■ 
dukterimi ir sūnum kunigu je- , 
zuitu, kuris tik prieš kelias sa- į 
vaites atlaikė primicijų Mišias 
Cleveland, Ohio, rugpiūčio 15 
lankėsi Bostone, buvo apsisto
ję Pijaus Vaičaičio šeimoje. Jau
nasis kunigas buvo apsistojęs 
šv. Petro parapijos klebonijo
je ir rugpiūčio 16 aukojo Mi
šias parapijos bažnyčioje. Dr. 
Sabataitis su šeima gyvena Cle
veland, Ohio, ir verčiasi medi
cinos praktika. IŠ Bostono iš
vyko atostogoms į Cape Cod.

Juozas ir Marijona Žilinskai 
rugpiūčio 24 švenčia 50 metų 
vedybinio gyvenimo sukakties 
jubiliejų. Mišios šv. Petro pa
rapijos bažnyčioje 8 vai. ryto.

Mykolas Venis, kuris šiais 
metais atšventė 85 m. am- ‘ 
žiaus ir birželio mėn. lėktuvu 
apkeliavo Europą, rugpiūčio 12 
d. sunkiai susirgo ir paguldy
tas ligoninėje. -

MILIAM J. NAKE
DRAGŪNAS

ADVOKATAS

84-14 Jamaica Avenue 
VVoodhaven 21, N. Y.

Tel. Hlckory 1-5220

LAIDOJIMO DIREKTORIAI

Tel. EVergreen 7-4335

STEPHENAROMISKIS
(ARMAKAUSKAS) • 

G raborius-Balsamuoto jas 
MODERNI KOPLYČIA

423 METROPOLITAN AVĖ.
Brooklyn, N. Y.

STagg 2-5043

Matthew P. Baltas
FUNERAL HOME 

Moderni koplyčia - Air conditioned 
A. J. BALTON-BALTRŪNAS 

Licensed Manager 
& Notary Public

660 Grand St., Brooklyn 11, N. Y.

Elenora Urbelienė su sūnu
mi Algiu išvyko atostogų į Ka
nadą, Toronto, kur svečiuojasi 
pas savo draugę Oną Narušie- 
nę ir visiem pažįstamiem siun
čia linkėjimus.

Investavimų fondų reikalais 
informacijų mielai teikia dip
lomuotas ekonomistas Juozas 
Audėnas, registruotas investa
vimų fondų atstovas, 109 War- 
wick St., Brooklyn , N. Y.r sveikino Rūtos ansamblio stei- 
telef. TA 7-9518 arba PL 3-66 gėjas prof. J.~ Stukas, muz. K. 
28. Bagdonavičius ir btivę ansam-

bliečiai. Gauti sveikinimai iš 
Lietuvos, prof. J. Žilevičiaus, 
Operetės choro Brooklyne ir 
tautinio ansamblio Philadelphi- 
joje bei jų dirigentų M. Cibo ir 
L. Kaulinio. Vestuvių varpai 
suskambėjo ansamblio ižd. 
Šalkauskaitei.

Ansamblįs atostogų metu 
rėjo gražią išvyką į prof. 
Stuko lietuvišką sodybą.

Trumpai pailsėjęs, “Rūtos” 
ansamblis pradėjo darbą Pir
moji repeticija buvo rugpiūčio 
8 d. Šv. Jurgio d-jos salėje 
Newarke. Kitos repeticijos bus 
rugpiūčio 22 Liet. Katalikų 
Bendr. Centre Kearny, ir rug
piūčio 29 Šv. Jurgio d-jos sa
lėje, Newarke. Repeticijų pra
džia 8:30 vai. vak. Kviečiami 
nauji choristai.

Ansamblis dalyvaus rugsėjo 
8 didžiuliame “Lietuvos Atsi
minimų” radijo piknike, Rah- 
way, N. J. . O.S.

N. Anglijos lietuvių radijo 
valandos piknikas rugpiūčio 11 
Romuvos parke, Brocktone, pra
ėjo labai sėkmingai ir smagiai. 
Radijo valandos vedėjai Stepas 
ir Valentina Minkai nuoširdžiai 
dėkoja visiem pikniko daly
viam, rėmėjam ir talkininkam. 
Taip pat nuoširdžiai dėkoja Pau 
lei ir Domininkui Slyvynams, 
kurie savo vasarvietėje prie La
ke George, N.Y., padovanojo 
vienos savaitės atostogas dviem 
asmenim (sk).

EVergreen 8-9770

Joseph Garszva
GRABORIUS
Balsamuotojas ,

231 BEDFORD AVĖ.

Brooklyn, N. Y.

I. B. SHALINS 
- Šalinskas

LAIDOTUVIŲ" DIREKTORIUS 
84-02 JAMAICA AVĖ.

(prie rorest Parkway stauon) 
WOODHAVEN, N.. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves 
Koplyčios nemokamai visose 
miesto dalyse; veikia ventiliacija

Tel. Vlrginia 7-4499

NAUJI DARBININKO 
SKAITYTOJAI

K. Kazakevičius, Manches 
Conn. J. Andrijauskas, Putni 
Conn. V. Staškus, Yonkers, 
Y. J. Jencen, Woodhaven„ 
Y. B. Kavadaris, W. Falmoi 
Mass. P. Bizinkauskas, Brc 
ton, Mass. S. Bairūnas, H 
ford, Conn. A. Kirkyla, Brc 
lyn, N.Y. L. Marcinkevič 
Dorchester, Mass. A. Juška, 
zabeth, N. J. A Lasky, Bea 
Falls, Conn. J. Masira, B; 
more, Md. J. Shopilo, Tuše 
Arizona A. Kriščiūnas, Brc 
lyn. N. Y. D. Kupstys, EI 
beth, N J .S. Rakštelė, Oz 
Park, N. Y. C. Mališausl 
Dorchester, Mass., Z. Juo 
New York, N. Y. P. Šileikis, 
Petkus-Sheehan, V. Dijokas, 
Aleksiejūnas, S. Stanaitis, 
Mežinskas, Chicago, BĮ. J. 
gaišis, Amsterdam, N. Y. 
Juškys, Elizabeth, N. J. A. 
čanauskas, Linden, N. J. ( 
Paulis, Stewartsville, N. J. 
Birutis, Woodhaven, N. Y. Kun. 
C. Kačinskas, C. P. Brighton. 
Mass. A Kelnes, Putnam, Conn.

J. F. Antanėlis užsakė A An
tanėliui, abudu iš So. Boston, 
Mass., M. Vaičiūnas —S. Cha- 
poniui abudu iš Waterbury, 
Conn. A. Nakutis — A. Slėniui 

. abudu iš Gardner, Mass.
Darbininko Administracija

LIETUVOS ATSIMINIMŲ radijo piknike kalba J. St ūkas.:Kita* radijo piknikas—rugsėjo 8 Rahway, N. J.
, Nuotr. V. Maželio

THEODORE WOLIMHIH,
INC.

E. JOSEPH ZEBROWSKI 
Laidotuvių direktorius 

MODERNIŠKA KOPLYČIA 
su Air Condition

123 E. 7th St., New York 9, N. Y. 
GRamercy 5-1437

KARLONAS
FUNERAL HOME 
280 CHESTNUT STREET 

NEW BRITAIN, CONN.

Tel. B A 9-1181

CARROL
FUNERAL HOME

Ine.

PETRAS KARALIUS, sav.
Laidotuvių direktorius 

ir balzamuotojas

74 PROVIDENCE ST. 
Worcester, Mass.

PL 4-6757 PL 4-1165

Parduodu labai gražioje vie
toje Moriches vasarvietėje prie 
vandens 2/3 akro su kabma 
vasarojimui, nes išsikeliu į Ka
liforniją. Kaina tik 4,500 dol., 
pusę reikia įmokėti grynais. 
Rašyti: Dr. Zarskus, Moriches, 
L. L, N.Y., P. O. Box 41.

LIETUVIŲ ATLETŲ KLUBAS visus kviečia į
LINKSMI SPORTININKŲ

METINĘ GEGUŽINĘ
š.m. rugpiūčio 25 d. sekmadienį 1 v.p.p.

THROGS NECK STADIJONO PARKE
150 DAVIS AVĖ., sankryža su HARDING AVĖ., BR0NX

VAITKUS
FUNERAL HOME 

197 WEBSTER AVĖ.
PRANAS VAITKUS

Laidotuvių Direktorius 
ir balsamuotojas 

Cambridge, Mass.
NOTARY PUBLIC

Patarnavimas dienų ir naktį
Nauja modemiška koplyčia šer
menims dykai. Aptarnauja Cam
bridge ir Bostono kolonijas že
miausiomis kainomis. Kainos tos 
pačios ir j kitus miestus.
Reikale šaukite — Tel. TR 6-6434

Vfonam ramiam senesnio 
amžiaus asmeniui reikalingas 
vienas ar du kambariai. Pagei
dautina su virtuve Woodhave- 
ne ar Richmond Hill rajone 
prie Jamaica traukinio. Siūlyti 
laišku šiuo adresu: Mr. AR., 
Darbininkas, 910 Willoųghby

PROGRAMOJE:

• Futbolo rungtynės: LAK - Austria S.C.;
priežaismiai: New Yorko Futbolo veteranų ir II komandų rungtynės.

• Komiško sporto varžybos sportiniam prieaugliui.
• Laimėjimai: 19" nešiojamas televizijos aparatas ir kitos dovanos.
• Nuo 5:30 v.v. šokiai grojant A. Starolio kapelai.

’ — įėjimas $1.00

THROGS NECK STADIJONAS pasiekiamas važiuojant IRT Pelharų Bay traukiniu 
iki Westchester stoties, nuo ten autobusu No. 6B iki stadijono. Su ^automobiliu: 
Whltestone Bridge, Hutchinson River Parkway, rytų kryptim B r uc k net Boulevard, 
dešinėn Harding Avė. iki Oavis Avė. ir stadijono. J

Puikus patarnavimas naujo 
JOSEPH C. LUBIN

FUNBALHOME
546 East Broadway 

So. Boston, Mas*.
Priešais miesto teismo rūmus

Rūpestingai patarnaujame vi
suose reikaluose, atydžiai iš- 
pildome kiekvienų pageidavi
mų. Jūs galite pilnai pasiti
kėti mūsų patarnavimu iki 
visų smulkmenų laidojimo 
reikaluose.

Joseph C. LuWn 
Funeral Director

Telefonas: 268 >5185


