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Lotynų Amerikos milžinai maištauja prieš JAV?
Lotynų Amerikoje auga komunistine infiltracija iš Kubos; stiprėja kariniai re
žimai; stiprėja noras nussukti nuo JAV įtakos. Harrimanas mėgina išlyginti

W. Averell Harrimanas, vals
tybės sekretoriaus pavaduoto
jas, išsiųstas Į lotynų Ameri
ką. Amerikos vyriausybė susi
rūpinusi, kad tuose kraštuose 
stiprėja šubversija, kuri eina iš 
Kubos; stiprėja kariniai reži
mai valdžioje; stiprėja antiame- 
rikinės nuotaikos. Dabar ėmė 
"maištauti" prieš Amerikos į- 
taką du didžiausi lotynų Ame
rikos kraštai — Brazilija ir Ar
gentina, trukdydami Pažangos 
programos vykdymą.

ARGENTINA: ūkinės neprik
lausomybės vardu prieš Ameri
kos firmas

Prezidentas Hlia pranešė, kad 
numato tuojau, savaitės ei
goje, nutraukti sutartis su A- 
merikos naftos firmom. Fir
mom 1958 buvo leista ieško
ti naftos ir, radus, ją eksploa-

Kas jau siūlo Vietnamą 
neutralizuoti ir kur tos pa
stangos veda?

HARRIMANAS PRIEŠ DE
RYBAS.

HARRIMANAS PO DERY
BŲ.

misija nesiseka
Argentina patvirtino sutarčių Brazilija patvirtino savo tylą

Brazilijos prezidentas Gou
lart, atidarydamas lapkričio 11 
tarpamerikirię konferenciją, nu
tylėjo Pažangos programos ro
lę lotynų Amerikos gyvenimui, 
o J. Valstybių net vardo nesu
minėjo. Tekalbėjo apie lotynų 
Amerikai vienybės reikalą ir 
rinkų ieškojimą. J. Valstybėse 
neslepiama dėl to nusivylimo. 
Didieji maištininkai ir didieji 
bankrotai

Iš Pažangos programos pa
ruošto pranešimo matyti, kad 
lotynų Amerikos kraštai 1962 
buvo be ūkinės pažangos. Pa
gal planą buvo numatyta pakel
ti vieno asmens pajamas 2.5 
procentų, o tepakėlė O.6 proc. 
Blogiausia su didžiausiais kraš
tais Brazilija ir Argentina. Ar 
gentinos ūkinis pajėgumas smu
ko, palyginti su 1961. Dau
giau pažangos darė mažieji 
kraštai — Panama, Haiti, Ko
lumbija, Venezuela, EI Salva- 
dor. Ir daugiausia — Nikara- 
gua; asmens pajamos joje pa
keltos 1962 7.2 proc.

Harrimanui

nutraukimą
Argentino s spauda, Harrima- 

nui išvykus, rašė, kad Harri
mano misija nepasisekė. Jis 
negalėjo Įtikinti, kad Argenti
nos vyriausybė pakeistų savo 
sprendimą dėl sutarčių su 5 
Amerikos firmom dėl sutar
čių nutraukimo- Sutartys buvu
sios sudarytos Frondizi netei
sėtai.

Ar žydai atsakingi
už Kristaus mirtį?
— Kristus ir žydai- Kardino

las Bea lapkričio 8 Bažnyčios 
susirinkime pasiūlė formulę ku
rioje kaltinimas žydų tautai 
dėl Kristaus nužudymo vadina
mas neteisingu. Tasai kalti
nimas slėgė žydus ir bu
vo laikomas pagrindu anti
semitizmui, dėl to kaltinimo 
nuėmimas tikinčiųjų žydų bu
vo sutiktas labai palankiai kaip 
pradžia pasikalbėjimui tarp žy

dų ir krikščionių.

ŽYDAI LOTYNŲ AMERIKOJE
Bogotoje, Kolumbijoje, per

eitą savaitę buvo pirma lotynų 
Amerikos žydų bendruome
nių konferencija. Lotynų Ame
rikos kraštuose žydų esą apie 
700,006-1,00 0,0 0 O. Tikėjimo 
laisvę turi, bet trūksta rabinų. 
Izraelis pažadėjo paremti —pa
ruošti rabinų lotynų Amerikos 
kraštam.

— Domininkon? respublikos 
naują vyriausybę pripažino po 
Anglijos dar Vokietija, Prancū
zija, Italija. Amerika vis dar 
tebesilaiko nepripažinti val
džios, kuri pašalino konstituci
niu budu sudarytą vyriausybę.

— Japonijoj* lapkričio 8 ka
syklų sprogime žuvo 446, trau
kinių susidūrime 162.

— Latvijoje lapkričio 6 mi
rė dr. August M. Kirchenstein, 
1940 bolševikų padarytas lat
višku pateikiu

TITUI — taipr
Nasseriui—ne

tuoti. Amerikos firmos inves
tavo apie 300 mil. dol. Jų rasta 
nafta pakėlė Argentinos užsie
ninę prekybą — 1958 ji bu
vo su 250 mil. dol. nuostolio, 
daugiausia už naftos gaminių 
importą; dabar naftos gaminių 
jau nereikia importuoti. Bet 
firmos turi pelno, ir jį nori tu
rėti pati Argentina.

W. Averell Harrimanas Įspėjo 
prezidentą ir Argentinos vy
riausybės kitus narius, kad su
tarčių nutraukimas susilauks 
reakcijos Amerikoje — bus su
stabdyta Pagangos programos 
parama.

Harrimanas be Įsitikinimo, 
ar grąsinimas atimti paramą su
laikys Argentiną nuo sutarties 
nutraukimo, iš Argentinos iš
vyko Į Braziliją.
BRAZILIJA: Politinės laisvės 
vardu prieš Pažangos programą

Prezidentas Goulart labiau 
susirūpinęs demonstrauoti poli
tinę nepriklausomybę nuo 
Jungtinių Valstybių, dėl to jis 
vengia rodytis Pažangos prog
ramos šalininkas, vengia ją 
vykdyti, kad neprarastų pasiti
kėjimą ir paramos tarp kairių-

jis sabotuoja ūkines ir socia
lines priemones, kurias reko
menduoja Pažangos programa 
Brazilijos ypačiai finansam pa
taisyti.

Ar Harrimano pasikalbėjimai 
su Goulart ir kitais turės reikš
mės, parodys eiga tarpameriki- 
nės konferencijos, kuri Brazi
lijos sostinėje prasidėjo lapkri
čio 11.
PAŽANGOS KLIŪTYS: Masė
se kurstomas nacionalistinis 
egoizmas, vyriausybėse — neu
tralumo ieškojimas

Amerikai nelengva laimėti 
nuoširdų bendradarbiavimą Pa-

daro infiltruotų komunistų žai
dimas gyventojų tautinėm am
bicijom: esą Amerikos kapitalis
tai daro sau įeiną, o jį galėtu
mėt jūs patys pasiimti... Vy
riausybes veikia kitas motyvas: 
žino, kad prieš Pažangos pro
gramą veikia Maskva; kas bus 
nuoširdus programos vykdyto
jas, tam Maskva bus priešas. 
Matydamos, kaip J. Valstybės 
vengia konfliktų su Maskva ir 
toleruoja net komunistinę ba
zę Kuboje, iš kurios eina infil
tracija į lotynų Ameriką, vie
nų kraštų vyriausybės stengia
si laikytis taip pat atsargiai — 
per vidurį tarp Amerikos ir

Maskvos, linkdamos į neutralu
mą; kituose kraštuose eina i 
kraštutinumą — perversmus, 
karines vyriausybes, kurios pa
sipriešintų komunistam akty
viai.

GOULART, Brazilijos prezi
dentas.

Dėl kviečių ir laivų susitarta
Kviečių derybos lapkričio 8 pardavėjas, tad Sovietam nėra 

baigėšlSėkmingai. Sutarta 150 reikal0 derėtis dėl kainos už 
mil. bušelių ug 250 mil. dol.
Laivų klausimas išspręstas tuo ^vus» jie derėjosi tik dėl ben-- 
būdu, kad laivais pasirūpina droš sumos už kviečius.

Europos bendruomeneje — irgi kviečiai 
Europos cūkanė bendruomenė joje kviečių tona kaštuoja 94 

dol., Vokietijoje 114. Prancūzi
ja nori, kad jos kviečiai eitų 
į Vokietiją be muito. Vokieti
jos ūkininkam tai būtų nuosto
lis. Ar suras kompromisą, nuo 
kurio priklausys bendruome
nės buvimas?

lapkričio 12 pradėjo pasitari
mus, nuo kurių gali priklausy
ti bendruomenės likimas. Šiuo 
tarpu susiduria dviejų stam
biausių narių interesai —Pran
cūzijos ir Vokietijos — dėl že
mės ūkio gaminių. Prancūzi-

NATO: Už atomą prezidei 
rankose, bet prieš mišrias i)

ILLIA, Argentinos preziden-

KAS REMIA
KENNEDY?

— Kas remia Kennedy. Gal- 
lupo institutas rado, kad šiuo 
metu Kennedy politikai prita
ria visos tautos 59 proc., nepri
taria 28. Atskirom grupėm: vy
rų pritaria 57 proc., moterų 61, 
21-29 metų amriaus 68, 30-49 
metų amžiaus 61, 50 metų ir 
senesnių - 53, rytuose 68, vi
durio vakaruose 61, pietuose 
51, tol, vakaruose 62, respub
likonų 36, demokratų 76, ne
priklausomų 56, protestantų 52, 
katalikų 78, žydų 77, baltųjų 
55, nebaltųjų 85. Taigi Ken
nedy remiasi labiausiai negrais, 
katalikais ir žydais.

— Api* Mixoną buvęs prezi
dentas Eisenhovveris televizi
joje kalbėjo kaip apie galimą ir 
rimtą kandidatą 1964 rinki
muose. Tačiau Nisonas ir da
bar pareiškė, kad jis nėra kan
didatas ir nori būti kraštui 
naudingas, pasilikdamas konst
ruktyviu politikos kritiku.

Sovietuose
Sovietų spauda sukėlė triukš

mą dėl slaptų katalikiškų vie
nuolijų, veikiančių Sovietų ri
bose. Ogoniok laikraštis aprašė, 
kaip pilietė 
tovič vykusi Į Lvovą, buvo su
imta prie sienos (reikia manyti 
Lenkijos-Sovietų Sąjungos) su 
religine literatūra ir religiniais 
reikmenim. Prie jos buvo ras
tas ir sąrašas vienuolijų, ku
riom ji turėjusi literatūros pri
statyti.

(Tas pranešimas primena ca
ro laikus, kada žandarai suim
davo prie Vokietijos sienos 
knygnešius taip pat su literatū
ra).

POLITINIAI NORAI:
— JT sekretorius U Thant 

lapkričio 11 pareiškė norą, kad 
kom. Kinija būtų priimta į J. 
Tautas. — A St*vonsonas pa
reiškė norą, kad Amerikos vy-

Paryžiuje Nato valstybių par
lamentinėje konferencijoje lap 
kričio 7 ir 8 buvo pasisakyta, 
kad sprendimas pavartoti ato
minius ginklus būt? paliktai 
Amerikos prezidento rankose; 
tačiau, kad sovietinei agresijai 
Europoje būtų pasipriešinta vi
sais ginklais, neišskiriant ir 
atominių. Pastarasis sprendi- 

nesutampa su Amerikos 
vyriausybės nuomone; ji nelin- 
kus manyti, kad reikia iš kar
to atomais pasipriešinti. Kon- 

dalyvių nuomonė sky- 
prezidentas pavedi sudaryti resl nuo Amerikos vyriausybes 
nauja vyriausybę. ir dėl mišrių įgulų laivuose su

MARGARET CHASE SMITH, 
Maino šen., žad būti respubliko
nų kandidatas į prezidentus. Ji 
norinti būti "mažiau liberali už 
už Rockefellerj ir mažiau kon
servatyvi už Goldwaterj”. Jai 66 
metai.

N.Y. Times siekimas: derybos 
dėl neutralumo

Prezidentas Diem, tur būt, 
dar nebuvo palaidotas, jau lap
kričio 5 James Reston (Times) 
audė planus dėl Vietnamo atei
ties. Brėžė paralelę tarp Viet
namo ir Korėjos. Jei Korėjoj 
karas galėjo būti baigtas susi
tarimu dėl 38 paralelės, kodėl 
negali būti priimtinas susitari
mas dėl 17 paralelės Vietna
me! Juk “per eilę metų buvo 
kalbama apie “neutralią juos
tą” — Burmos, Cambodijos, 
Laoso ir Vietnamo”.

Autorius ragino pasidomėti 
Šia galimybe- Jau lapkričio 10 
N.Y. Times vedamasis jo min
tį plėtė, ragindamas peržiūrėti 
Amerikos pelitinius siekimus 
šioje srityje. Juk tam yra “re
tai pasitaikanti proga”. Esą da
bar “labiausiai degamas J V klau 
simas — persvarstyti siekimus, 
ir tokia mintis kaip derybų ke
liu Vietnamo ‘neutralizacija’ yra 
neatmestina”. Būtų nerealistiš
ka negrįžti prie derybų stalo.
Vyriausybės siekimas: tęsti ko
vą dėl laisvės

Valstybės sekretorius Rusk 
lapkričio 8 atsiliepė dėl James 
Restono idėjos. Atsiliepė atsar
giai, skeptiškai. Esą komunisti
nis Hanoi nori, kad atmainos 
įvyktų tik Pietų Vietname. Ne, 
vyriausybė nenumato žaisti 
žaidimo, kuriame “būtų dera
masi dėl toli einančių pakeiti
mų. P. Vietname be toli einan
čių pakeitimų šiaurės Vietna
me”.

Rusk kalbėjo apie siekimą 
“užtikrinti, kad Pietų Vietna
mas galėtų kurti savo ateitį sa
vo vadovybėje be kišimosi iš 
šalies”.

Tai vyriausybės nusitatymas, 
kuris nesiskiria nuo ankstesnio, 
kol buvo gyvas Diem. Aną nu
sistatymą prezidentas Kennedy 
buvo aiškiai apibrėžęs — dary
ti viską, kas tarnautų pagrindi
niam uždaviniui, kovai prieš 
komunistus. Po Diem nužudy
mo Rusk pareiškė viltį, kad ir 
nauja valdžia kovą prieš komu
nistus stiprins.

Taigi valstybės sekretoriaus 
skelbiamas siekimas nesutam
pa su Times liberalinės kairės 
skelbiamu siekimu. Teks stebė
ti. ar Times srovės atstovai į- 
siūlys vyriausybei savo naują 
liniją, kaip jie buvo Įsiūlę ir su
manymą paremti perversmą 
prieš Diem.
0 Vietnamo vyriausybė?

Jos balsas bendrame žaidi
me taip pat ne be reikšmės 
Tarp pirmųjų jos balsų gana
griežtai skambėjo kaltinimai 
Diem, kad jis buvęs prokomu- 
nistas, vedęs slaptas derybas 
su šiaurės Vietnamu, prilaikęs 
kariuomenę nuo visų jėgų me
timo į kovą prieš komunistus. 
Iš savo pusės naujoji vyriausy
bė skelbėsi sustiprinsianti ko
vą prieš komunistus.

Jei tokis būtų tikrai naujos 
vyriausybės nusistatymas, tai 
jis ne visai pakeliui su libera
linės kairės siekimu. Jei vyriau
sybė mėgintų savo nusistaty
mo laikytis, o liberalų srovė 
savo siekimą vykdyti, tai padė
tis galėtų susidaryti panaši, 

-kaip buvo Laose. Ten. kai de
šinioji vyriausybė kovojo prieš 
komunistus, tai Amerikos vy
riausybė reikalavo koalicijos ir 
nutraukė jai paramą, iki ji bu
vo priversta eiti su komunis
tais į koaliciją ir neutralumą.

Koki buvo tos koalicijos ir 
neutralizavimo vaisiai, dabar la
bai aišku. Kritiškas stebėtojas 
seks: ar ne į juos siekiama nu
vairuoti ir Vietnamą?

Polaris raketom. Tik Vokietija 
be sąlygų Amerikos pusėje už 
mišrias Įgulas.

....— Senate vyriausybė laimė
jo didelę kovą — senatas leido 
vyriausybei taikyti Lenkijai ir 
Jugoslavijai palankiausiai verti
namų kraštų privilegijas. Bet 
neleido to taikyti Egiptui. Egip
to spauda apšaukė senato 
sprendimą sionistų įtakos pada
ru.

— Valstybės departamentas 
lapkričio 7 pripažino Pietų Viet
namo naują vyriausybę ir paža
dėjo grąžinti paramą, kurios da- riausybė vykdytų savo užsie- 
iį buvo atėmęs Diem vyriausy
bei. Valst. sekr- Rusk, reiškė 
viltį, kad nauja vyriausybė stip
rins kovą su komunistais.

— Marokas nutraukė diplo
matinius santykius su Kuba, ku
rios laivai gabeno Alžirui so-

DIEM: Aš esu prezidentas, ir jūs esat išdavikai
Vietnamo perversmo valdžia kalauja padėtis ir mano gar- 

painiojosi su pranešimais apie 
prezidento Diem mirtį. Stengė
si sudaryti įspūdį, kad jis nu
sižudė, paskui, kad jis žuvo ne
tyčia, o N.Y. Time* švelnino su
kilimo vadų atsakomybę už 
prezidento nužudymą tokiu bū-

H. Tribūno korespondentas 
tuo tarpu rašo, kad jie buvo

nių politiką, nepaisydama “de
šiniųjų grupių” opozicijos. — 
N.Y. Times pareiškė norą, kad 
prezidentas Kennedy rodytų 
daugiau kovos su Kongresu dėl 
savo projektų.

Sukilimo eigoje sukilimo va
dai telefonu reikalavę, kad pre
zidentas pasiduotų ir tam sky
rė 5 minutes. Žadėjo jam as
meninį saugumą. Prezidentas 
pakabino telefoną be atsaky
mo.

Išaiškėjus rūmus turėjusių 
ginti vadų išdavimui, preziden
tas ir jo brolis pasitraukė iš rū
mų ne slaptu tuneliu, kuris ka
riuomenei buvo žinomas, bet 
pėsti nuėjo iki automobilio, ku
ris buvo už dviejų blokų, ir nu
važiavo į priemiesčio bažnyčią. 
Prezidentui buvo siūloma pa
bėgti iš miesto, bet jis ir tada 
atsisakė.

Kai jis ir brolis buvo suim
ti, jie nesipriešino ir buvo at
vežti į štabą. Stabe prezidentui

valdžią gtnerol? junfai. Prezi
dentas numetė mikrofoną ant 
žemės tardamas: Aš esu prezi
dentas ir neatsisakysiu. Jūs 
esate kalti dėl išdavimo". 
O jo brolis taręs kari
ninkam piktus žodžius. Tada 
vienas paleido automato seriją 
Į Nhu. Prezidentas buvo nušau
tas viena kulka Į pakaušį.

je sukilimu štabe-
Esą tik prasidėjus kovom 

prezidentas Diem skambinęs A- 
merikos atstovui Čabot Lodge 
teiraudamasis, ar tai daroma su 
Amerikos žinia. Lodge tai pa
neigęs, užtikrinęs prezidentą.

— Kuboj* rusų kariuomenės kad jis viską padarysiąs asme-
aukščiausio vietų tankus. Atšaukė diplomą- esą 5,000. Nėra duomenų, kad niniam prezidento saugumo ir

sovieto prezidiumo pirmininku, tus ir iš Egipto bei Syrijos. Bū- rusų kariuomenė būtų pakeis- šeimos reikalui. Lodge klausia-
Toje vietoje išbuvo iki 1952- šią pašalinti iš Maroko ir ta kinų daliniais, nors kinų in- mas, ką prezidentas mano da- reikalavo, kad jis paskelbt? sa-
Mirė. būdamas 91 metų. 250 egiptiečių mokytojų. ' struktorių yra. ryti, atsakė: "Padarysiu, ko rei- ve atsistatydinimą ir perduot?

Kiek sumoka bažnyčiai
Amerikoje 42 protestantinių 

tikėjimų nariai sudėjo pernai 
bažnyčių reikalam 2.772, 
271.673 dol. Tų pinigų 18 proc.
ėjo misijom, kiti vietos reika
lam. "Laisvųjų metodistų” tikė
jimo narių yra 52.535, ir jie su
dėjo pinigo vidutiniškai kiek
vienas per metus po 312.58 dol

— Amerikos informacijos a- 
gentūra uždarys 4 savo skai
tyklas ir klubus Prancūzijos ir 
3 Vokietijos provincijos mies
tuose. Sutaupys 300.000 dol.

POLITINI PAMOKA: kaip rei- 
kia būti neutraliuoju

Indonezijos prezidentas Su
kamo Amerikos atstovybėje 
Djakartoj pasakė kalbą, kurio
je gretino save su Abraomu 
Linkolnu. Po savaitės jis sakė 
kalbą Sovietų atstovybėje ir sa
ve gretino su Leninu.



DARBININKAS

įlasfepMUfes apara-

GRANE SAVINGS&LoanAssociation

LIETUVOJE

kur

Clolhing the World's Needy

Z h

RS9B

2- 4635
3- 0440 
6-2681
1- 2994 
3-8569
3- 1797
2- 1446
4- 4619 
2-6387

Palengvintos sąlygbs šnipam?
Kai sovietų, šaipus Egorovą 

ir jo žmoną iškeitė j kunigą

per
Vėl 
bet

SOVIETAI RENGIA KADRUS 
PIETŲ .AFRIKAI

Sovietų lėktuvas Iliušinas iš 
Tanganykos paėmė pabėgėlius 
iš Pietų Afrikos ir išgabeno 
vienus apmokyti partizanų tak
tikos, kitus i Maskvos univer-

SIŲSKITE Į LIETUVĄ IR SSSR
DOVANŲ SIUNTINIUS

Su Martynovo išaiškinimu 
tariamojo pulkininko rolė buvo 
baigta.

187 ORCKARD 8T„N.Y.C. TeL GB 7-1139
DIDMENŲ IR MAŽMENŲ PREKYBA 

DIDELIS PASIRINKIMAS AUDINIŲ
■ vyrų ir moterų eilutėm, aprianutam, suknelėm ir kt
■ Audiniai angliško* ir vietinės vilnos, šilko, medvilnės.

B. B. PIETKIEWICZ, Pres.
47 and Rockvvell Street. Tel. LAfayette 3-1083 

Nemokamai vieta automobiliams
ON 

INVESTMENT 
ACCOUNTS

Mokame nuo 1962 metų vasario 1 dienos
Pinigai įdėti prieš mėnesio 15 d. duoda dividendus už visą mėnesį. 

Dividendai mokami sausio ir liepos 31 d.
Prašome aplankyti naują mūsą namą.

VALANDOS: Pirmd. ir ketvirt. 9:00 ryto — 8:30 vakaro; Antrad. ir 
penktadienį 9:00 ryto — 5:00 vakaro; šeštadienais 
9:00 ryto — 12:00 dienos. Trečiadieniais uždaryta.

Cikinui. Turėdami gražų paty
rimą: Lapuehinas 10 metų 
bausmę už plėšikavimą, kiti, 
anot ‘ ‘Tiesos’ ’ (1963.10.11),
“turėjo nuo 5 iki 24 bausmių”, 

kompartijos 
nario knygelę ir vadinamo 
“draugiško teismo” pirmininko 
titulą, — šie vyrai ir pradėjo 
pilti skundus sovietinei proku
ratūrai, kompartijai ir kitom į- 
staigom prieš savo tautietį Rai- 
cevą. Skundėjų nelaimei Rai- 
cevo pusėn stojo Klaipėdos par 
tinės-valstybinės kontrolės ko
mitetas. Galutinis skundų re
zultatas: Lapuehinas ir Gulima- 
novas atleisti iš darbo, o čiki- 
nas ir Kuznecovas papeikti- Pa
moka viso to yra ši: Klaipėdos 
autobusų ir taksi ūkį apsėdę ru
sai, kurių dauguma ''turėjo iki 
24 bausmių". VILNONES MEDŽIAGOS JŪSŲ ARTIMIESIEMS 

IMPORTUOTOS IR VIETINĖS

kT under the burnimg
/r TROPIC SUN AĄILUONS

imtą Sovietuose, buvo gėlimą 
pasidaryti išvadą, kad sovieti
niai agentai biri palengvintas 
sąlygas Amerikoje šnipinėti. Vi
sur viskas atvira ir prieinama. 
Reikia parodyti tik landumo, 
ir informacijas trauksi kaip žu
vis iš vandens. Palengvinta so
vietinio agento ir padėtis, jei 
būsi sugautas. Jei 'esi sovieti
nis diplomatas prie jungtinių 
Tautų, tai paprašys tave po po
ros dienų dingti iš Amerikos 
— ir viskas. Jei nedipldmatas, 
lai pasėdėsi kalėjime, bus teis
mas; vėl kalėjimas. Per tą lai
ką. Sovietuose bus suimtas ko
kis Amerikos .turistas, nuteistas 
už šnipinėjimą, ir tada prasi
dės derybos pasikeisti šnipais. 
Taip ir iškeliausi iš kalėjimo 
ir iš Amerikos . •.

Kai taip lengva šnipinėti, nė
ra lengva šnipus sekti ir gau
dyti. Tačiau juos seka ir gaudo. 
Seka saugumo nuolatinis bud
rumas. Seka Amerikos agentų 
artistinis sumanumas. Seka 
technikiniai pabūklai, labiausiai 
teleskopiniai foto aparatai. 
Kaip tenka sekti sovietinius 
agentus, nukreipiam dėmesį į 
vieną iš sekimo istorijų, papa
sakotą Reader’s Digest.
Užuomazga Berlyne

Buvo dar 1954 metai. Ame
rikos kariuomenės vyriausioje 
būstinėje Berlyne pulkininkas

A. Pašin Sovetskaja Litva Nr. 
233 pasakoja:

Su dideliu džiaugsmu mano 
šeima įsigijo šaldytuvą. Bet ly
giai po mėnesio jis nustojo 
veikęs. Garantijos terminas dar 
nebuvo praėjęs, tad 1963 bir
želio 10 parašiau pareiškimą 
“Kibirkšties” kombinatui, pra
šydamas meisteri- Bet tik - 
tai 1963 liepos 18 (daugiau kaip 
po mėnesio) kombinato meiste
ris atvyko. Apžiūrėjo šaldytuvą 
ir pakeitė termostatą.

Po dienos šaldytuvas vėl nu
stojo veikęs. 1963 liepos 20 vėl 
buvau priverstas kreiptis į 
kombinatą, šiuo kartu į mano 
skundą greičiau atsiliepė, ir 
1963 liepos 25 šaldytuvas 
buvo atremontuotas. Tačiau 
porą dienų jis vėl sugedo, 
buvo paduotas skundas, 
mano signalas lig šiol nesusi
laukė dėmesio.
Trakai džiaugėsi gavę pirtį

Zuravilov, Bystrov, Den- 
dor ir dar " kiti dėmesio verti 
parašai, viso dešimt, pranešė 
Sovetskaja Litva Nr. 233, kad 
Trakų gyventojai džiaugėsi, kai 
po ilgos pertraukos pradėjo 
veikti miesto pirtis. Bet po ke
turių dienų ją vėl uždarė — 
reikia remonto.

sitetą.
— Švedijos parlamentas lap

kričio 5 atsisakė jiriirriti *Sovie-S 
tų kvietimą atsiųsti parlaman-' 
tinę delegaciją.
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S. Beckenteino krautuvfae kalbama rusiškai, ten mirai, ukmtnHHraf
Važiuoti BMT išlipant Easex Street, keitto etevatortan į ririk^ 

arba IND traukinta D-6 Avenue iki Delancey Street.
Atsineškite š{ skattMmą, kurto bos ypatingai (vertfatae

AMERIKOS ATSTOVYBĖ SAI- 
GONE IR AZYLIS

Vietnamo nužudyto preziden
to brolis Ngo Dinh Can, buvęs 
vienos provincijos gubernato
rius, Saigone Amerikos atstovy
bėje pasiprašė azylio. Atstovy
bė jį išdavė revoliucinei val
džiai, ir jis bus teisiamas. At
stovybė buvo davusi azyli bu
distų politikui ir jo neišdavė 
Diem vyriausybei.

DABAR JOS GALITE APLANKYTI save artimueelua Lietuvoje.
Ifitau totataa taip pat* sutvarko pramogtaea ir biznio kelionea 1 ---- j, — --------------------------------------------------vinut_

— 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

Taip 1963 veikalų labiausiai 
vertino J. Dovydaičio romaną 
“Melsvi ežerai”, kuriame pa
stoja apie hidroelektrinės sto
ties statybą prie Kaimo. Iš poe
zijos pirmoje eilėje minėjo 
Nieželaiėio naują knygą “Auto
portretas”. Toliau Tilvytis pa
baigė “Artojėlių” poemos ket
virtą dalį, Venclova rinkinį 
“teoji žemė”. Minėdamas poe
tus Maldonį, Macevičių, Balta
kį Degutytę, Rudoką, pranešė- o čikinas dar 
jas skelbė linksmą naujieną, 
fad jie savo dėmesį kreipia 
daliausia į dabartinį gyveni- 
sį į kovos motyvus.

Tarp literatūros trūkumų bu
vo ninima tai, kad esą dar ma
ža veškaitĮ, kurie aprašinėtų bu
mo karo herojus.
Lapvchrnta ir co nesidžiaugė 

suradę teisybę
Klaipėdos autobusų ir taksi 

ūkio direktorius rusas T. Rai
las dėl neaiškių priežasčių 
pasidarė nepriimtinas savo tar
nautojam N. Lapuchinui, A Gu- 
limanovui, N. Kuznecovui, L

J. Marcinkevičius džiaugėsi ra
šytojais

Rašytojų draugijoje jos sek
retorius Justinas Marcinkevi
čius su pasitenkinimu pranešė, 
kad paskutiniais laikais skaity
tojai gavo susipažinti su nau
jais veikalais. J. Dovydaičio, Si
rijos Giros, J. Paukštelio, A. 
Baltrūno. A. Baužos, A. Po
ciaus. V. Petkevičiaus, V. Dau
tarto. J. Ragausko, V. Radaičio. 
Romanus rašo Baltušis, Sluc- 
kis, Avižius, Mikelinskas. Su 
pirmom knygom pasirodė J. A- 
futis. L Vaitukaitis.
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febai feioim. *Ar turi, rei
kia?” Spėjo, kad turi, nes pul- 
JoniBkas tuiėfe su sarim pap
kę. “Taip ^čionai”, patvirtino 
pulkininkas, bet delsė atiduoti.

Tuo tarpu įėjo daugiau sve- 
ėių. Į juos Martynevfe pažiūrė
jo ir pasakė: “Man ši vieta ne
patinka. Einam iŠ čia”. Bet su
lig tais žodžiais pulkininkas pa
dėjo prieš jį paętkę, tardamas: 
“Tai tamstos”. Kaip tik tuo me
tu priėjo du naujausi svečiai, 
parėdė, kad jie FBI pareigū
nai ir kad Martynovą suima. 
“Aš esu diplomatas!” užprotes
tavo Martynovas. Patikrinę do
kumentus, pareigūnai Martyno
vą paleido. Vasario 21 valsty
bės departamentas pranešė, kad 
jis esąs persona non grata, ir 
po 5 dienų Martynovas dingo.

O pulkininkas? Pulkininko 
nesuėmė, nes jo čia ir nebūta. 
Jo rolė jau seniai buvo baigta. 
Berlyne į pirmą pasimatymą 
jis ėjo su savo vyresnybės pri
tarimu. Kai grąžo Amerikon, il
gai FBI pareigūnai jį klausinė
jo — apie jo šeimą, draugus, 
jaunystę, jo įpročius. Paskui 
jam pasakė, kad jis daugiau ir 
nereikalingas. Jo rolę atliks vie
nas iš FBI pareigūnų, kuris bu
vo panašaus ūgio ir veido. 0 
kur buvo skirtumai, juos ne
sunkiai užlygino šių laikų to
bulas grimas. Jei į pirmą pa
simatymą tariamasis pulkinin
kas nenuvyko, tai ir dėl to, kad 
jis dar nebuvo pasirengęs. Jis 
dar uoliai treniravosi vaikščio
ti ir kalbėti taip kaip pulkinin-
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amerikietis buvo susitikęs su 
sovietiniu kąrininku tąraybi- 
niais reikalais ir su juo pieta
vo. Po poros savaičių sovieti
nis karininkas paskambino, kad 
norįs dar sykį suritikti, papie
tauti, Gal rytų Berlyne. Juk rei
kia atsisveikinti prieš anaerikie- Maafeaav fem patastiMtaĮB jų 3 tafe 
ėiui išvykstant. ' tifrdnmu ir konkretumu.* Bet ĄstosnatoM

Pirikininkas sutiko. Nuvyko:* norėjodaratsaky^ Finfefctan
pagal BUMtąrimą prie pašąfeklo nius Siausmais. Pfersiskiriant z Pn!ia»ka 
žurasiem kariam rytų į&erlyne 
ir iš ten buvo iM^ęitas ( pri
vatu hutą. ■ » r J • •

Pietuose dąįjtvavp-4ar feečias 
aSMOfe. rivdis, angliškai^ 
SaĮbBM tiraavęs kštafes Wash- ' 
metane. Pietavo ir fcadbėjosi 
laisvai ir nuoširdžiaL Pietus be-1 
baigiant, sovietiniš šeinuainkas 
apsižiūrėjo, kad kavos neturįs- 
Atsiprašė ir išvyko jos parū-, 
pinti. Pasiliko pulkininkas ir 
anas civilis. Pastarasis pasisakė 
vyksiąs taip pat į Ameriką ir 
norėtų ten pulkininką susitikti 
ir tęsti pasikalbėjimus, kurie 
būtų pulkininkui ir pelningi.

Kai pulkininkas neprieštara
vo, civilis nurodė ir susitiki
mo aplinkybes: Tai bus New 
Yorke, kampe Madison Avenue 
ir 86 gatvės; laikas — spalio' 
15 4 vai. pp. Jei tą dieną ne
bus galima, buvo nurodytos ki
tos dienos. Jei civilis dėl kurių 
aplinkybių negalėtų būti, pul
kininką sutiks kitas asmuo. Tik 
pulkininkas turi pastovėti nuro
dytoj vietoj kelias minutes, 
paskui pažiūrėti į laikrodį; ta
da jį prakalbins kas nors tar
damas: “Ar mes nesam susiti
kę Spechstrasse Berlyne?”. Jis 
turįs atsakyti: “Taip, aš gyve
nau Nr. 19”. Paskui viskas eis 
laisvai. Žinoma, pulkininko ke
lionės išlaidos būsią apmokė
tos. Ir šiaip jam už darbą bu
sią atlyginta.

Seimininkas grįžo, ir toliau 
trise gėrė kavą. 

■ i '
Susitikimas Madison Avenue

Spalio 15 pulkininkas nuro
dytoj vietoj nepasirodė. FBI

— Kanada lapkričio 5 pasi- sekliai matė, kad nurodytoj gat- 
rašė sutartį su Lenkija dėl 44 vjų sankryžoj nepasirodė ir iš 
mil. bušelių kviečių. Anksčiau antros pusės niekas. Tik kele- 
susitarė su Sovietų Sąjunga, Ki- ^enu praėjo gatve, ir FBI 
nija, Čekoslovakija, Bulgarija. pareigūnai pažino kad tai bu-

— J. Tautose Brazilija, Mek- vo Sovietų atstovybės prie J. 
sika, Peru ir Ecuadoras pasiūlė Tautų nariai.
laikyti lotynų Ameriką nuato- Lapkričio 15. antrą nurody- 
minta zona. Kuba su tuo nesu- tą datą, pirmas pasirodė rusas, 
tiko, kol J. Valstybių tam tik- Pareigūnai tuojau pažino, kad 
ros dalys bus nuatomintos. tai Maksim Martinov, Sovietų 

Štabo prie J. Tautų narys. Bu- 
.^.tsfov^ Rūrnai *r Senatas vo nervįngas, laukdamas kelias 

lapkričio 1 susitarė mokyklų minutes ir dairydamasis į lai- 
statybos programai skirti 1.9 Penketą minučių pasivė- 
bil. dol. Programa numato pa- lį^ęg atvyko ir pulkininkas Nu- 
skolų ir privatinėm kolegijom, tiko viskas, kaip buvo nurody

ta Berlyne.
Rusas pasiūlė išvykti

— Italiuos min. pirm. Leone 
lapkričio 5 pasitraukė.
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Sibiro maldaknygė kiniškai

Mano išlaisvinimui reikėjo stebuklo

Sibiro lietuvaičių ranka rašy
ta maldų knygelė, kai ji pasie
kė Balfo reikalų vedėjo kun. 
Liongino Jankaus rankas ir bu
vo atnešta Darbininko redakci
joj skleidė suplėkusių šiaudų 
kvapą. Matyti, buvo tiek ilgai 
slėpta koncentracijos stovyklos 
šiaudų čiužinyje, kad neišsivė- 
dino nė tolimą kelią keliavusi. 
Tebedvelkė Sibiro tvartu —tuo 
tiesioginiu liudijimu, kaip žmo
nės buvo sugrūsti ir laikomi it 
kokie gyvuliai.

Sibiro knygelė nebuvo skirta 
liudyti tą žmogaus suniekini- 
mą. Iš jos smulkių lapelių, be
skaitant mergaičių sukurtas 
maldeles, sklido kilnios dvasios 
kvepėjimas—jei taip galima pa
sakyti. Tai priminė Betliejaus 
šviesą, kuri taip pat suspindo 
gyvulinėje aplinkoje.

Maldos buvo sukurtos prieš 
dešimti metų didelėje kančioje, 
alpinamam nuovargyje ir varo
vų keiksme. Tokiom sąlygom, 
rodos, turėjo būti užstelbtas 
bet koks žmoniškumas, sukel
ta rūstybė persekiotojam ir pa
gieža kankintojam. Bet tų mer
gaičių dvasia pakilo aukščiau 
fizinių bei moralinių kentėji
mų. ieškodama savo nedalios i- 
prasminimo ir užjausdama vi
sus, net ir tuos, “kurie perse
kiojo ir kankino”.

Tai buvo toks taurus žmoniš
kumas, kad jo aidas negalėjo 
neprasiskverbti pro geležines 
užtvaras. Galėtume sakyti, jog 
Apvaizdos ranka neleido dva
sios perlų sumindžioti Sibiro 
kiaulidėje. Jie turėjo plačiai su
žėrėti pasaulyje.

Lietuviu knygos istorijoje nė
ra kito pavyzdžio, kuris prilyg
tų tai nedidelei maldaknygei. 
Vos per penkerius metus, kai 
buvo išleista pirmoji spausdin
ta “Ateities” laida (1959 vasa
rio 16). prisitaikant prie origi
nalo datos (1953 vasario 16). iš

versta jau aštuoniom kalbom: 
anglų, vokiečių, olandų, italų, 
ispanų, kinų, portugalų, pran
cūzų. Paskutinieji du vertimai 
paruošti, bet dar neišspausdin
ti. Anglų ir italų kalbomis išė
jo po dvi laidas. Šiom dienom 
pasirodęs kiniškas vertimas 
yra tikra retenybė: pirmas at
vejis lietuvių knygos istorijoje.

Kiny kalba išleista nedide
lio formato, tamsiai rausvuose 
viršeliuose, plonam popieriuje, 
skaitoma nuo kito galo ir iš vir
šaus apačion — kiniško rašto 
eilutėmis.

Prakalbą parašė Formozos 
kardinolas Tomas Tien. Jis ra
gina kinus vartoti šią knygelę, 
užtikrindamas, kad maldos 
skaitytoją sužavės, nes tos pa
čios maldos išsaugojo lietuvai
čių gyvybę Sibire. Taip melsda- 
mosios, kaip jos rašė, galėjo 
krikščioniškai gyventi ir sun
kiam Sibiro kacete.

Kardinolas pastebi, kad ir Ki
nijos katalikų ateitis priklau
sys nuo to. kaip gyvens kata
likai. Viso pasaulio katalikybė 
išsilaikys, jei bus pasekta Sibi
ro lietuvaičių pavyzdžiu. Tik 
tada katalikai galės paveikti ki
tus ir juos laimėti Kristui. Pa
galiau kardinolas prašo visus 
skaitytojus melstis už Kiniją, 
kuri kenčia sunkų persekiojimą 
ir prievartą.

★

Balfo reikalų vedėjas kun. 
L. Jankus yra padaręs didelę 
paslaugą Lietuvos vardui, iškel
damas Sibiro lietuvaičių mal
das ir rūpindamasis jų verti
mais. Minėtinas ir tas asmuo 
kuris išnešė iš Sibiro i laisvąjį 
pasauli.

★

Verta taip pat dėmesio, kad 
visom nelietuvių kalba šešiom 
laidom prakalbas parašė kardi
nolai: Cushing, Frings. Alfrink. 
Confalonieri. Caggiano. Tien.

Kun. W. Ciszek, nežiūrėda
mas visų skaudžių pergyveni
mų, kančių, blogų gyvenimo są
lygų, džiaugėsi galėjęs padėti 
rusų tautai, kuri taip gaivalin
gai ilgisi laisvės ir Dievo. Visą 
gyvenimą jis ruošėsi apaštalau
ti rusų tautoje.

Kun. Walter Ciszek yra gi
męs Shenandoah, gausioje len
kų šeimoje. 1904 lapkričio 4. 
Baigęs vidurinę mokyklą She
nandoah, Įstojo į Šv. Kirilo ir 
Metodijaus lenkų kunigų semi
nariją Orchard Lake, Mich. Po 
penkerių metų (1928), įstojo į 
jėzuitų vienuoliją. Baigęs nau
jokyną, mokėsi jėzuitų kolegi
jose VVenersville, Pa., ir Wood- 
stocke, Md., kur baigė filosofi
jos studijas., 1934 išvyko į Ro
mą ir Grigaliaus universitete 
studijavo teologiją. Įšventintas 
į kunigus 1937. Po metų išvyko 
į lenkų valdomą Gudiją ir čia, 
kaip rytų apeigų kunigas, dir
bo vienoje parapijoje prie Sla- 
nimo.

Kai 1939 m. kilo karas, So
vietų Rusija, remdamasi slapta 
Hitlerio ir Stalino sutartimi, 
okupavo rytinę Lenkijos valsty
bės dalį ir virš milijono gyven
tojų išvežė i Sibirą. Išvežti bu
vo ir kun. W. Ciszeko parapie- 
čiai gudai. Jis pats nebuvo 
areštuotas. Žinodamas sunkią 
savo parapiečių dalią, 1940 me
tais laisvu noru nuvyko į Sibi
rą jiems padėti, perėjęs Rusi
jos sieną su lenkišku pasu ir 
svetima pavarde. Savo namiš
kiams dar pasiuntęs atvirutę.

SIBIRO maldaknygės kiniškai du puslapiai. TITULINIS lapas.

Amerikos kunigas apie Sovietu Sąjungų (3)

Po šios žinios kun. W. Ciszeko 
giminaičiai 15 metų nieko apie 
jį daugiau nebegirdėję ir laikė 
jį mirusiu.

Išlaisvinimui reikėjo 
stebuklo

Kilus karui tarp Vokietijos 
ir Rusijos (1941) kun. W. Ci
szek, S.J., tuoj buvo areštuo
tas ir kaip šnipas nubaustas 
kalėjimu 15 metų. Jo kančios 
kelionė prasidėjo žiauriame 
Maskvos Lubiankos kalėjime, 
kur jis išbuvo penkerius metus. 
Paskui buvo išsiųstas į Norils- 
ko koncentracijos stovyklą (10 
metų). Sibiro tremtyje dar pra
buvo 8 metus. Išsivaduoti ne
buvo vilties. Slaptosios polici
jos buvo pasakyta, kad jam nie
kada nebus leista grįžti į Jung
tines Amerikos Valstybes.

Mirus Stalinui (1953) ir kiek 
sušvelnėjus komunistiniam rė
žimui, kun. W. Ciszekui buvo 
leista 1955 m. parašyti savo na
miškiams. Tais pačiais metais 
jo rašytas laiškas pasiekė jo se
serį vienuolę, motiną Evangeli- 
ną, seserų bernardinių kongre
gacijos provincijole, gyvenančią 
Reading, Pa.

Namiškiai ir giminės stengė
si jį gelbėti. Jo dvi seserys, 
Mrs. M. Barinus (ištekėjusi už 
lietuvio ir gyvenanti Shenan
doah. Pa.) ir Mrs. H. Gearhart. 
Washington, D.C., kreipėsi į

Tėv. Justinas Vaškys, O.F.M.

Valstybės departamentą, prašė 
savo kongresmanų ir senatorių 
pagalbos. Kai viceprezidentas 
R. Nixonas lankėsi Maskvoje, 
jis asmeniškai prašęs Chruščio
vą išleisti kun. W. Ciszeką. Šiuo 
reikalu seserys kreipėsi dar į 
patį Chruščiovą, kai jis lankėsi 
JAV. Amerikos ambasadorius 
Ll. E. Thompson, Jr„ nuolat 
klabenęs Kremliaus duris. Lauk
ta aštuonerius metus..

— Mano išlaisvinimui reikė
jo stebuklo, — ramiai kalbėjo 
kun. W. Ciszek, — dėl tų mal
dų stebuklas įvyko.

— Visai nelauktai šiais me
tais, spalio mėn., — pasakojo 
toliau. — komunistai ėmė kal
bėti, kad man esą vilties kada 
nors grįžti į Ameriką. Tam ne
tikėjau. Galvojau, kad jie ku
riam nors tikslui norį mane‘su
gundyti. Bet vieną dieną bu
vau iškviestas iš savo darbovie
tės. Man buvo įsakyta tuoj pa
siruošti ir vykti į Maskvą.

Kelionė atgal
Pabuvęs Maskvos viešbutyje 

keletą dienų, buvo nuvežtas į 
lėktuvų stotį, čia laukė keletą 
valandų, vis nežinodamas, ku
riam tikslui atvežtas. Galvojo, 
gal sesuo atvyksta aplankyti, 
nes ji buvo jau gavusi vizą į 
Rusiją. Apie grįžimą į JAV ne
buvo nė minties. Niekas apie 
tai neužsiminė.

Kai slaptosios policijos agen
tai. saugoję kunigą, įtemptai 
laukė Maskvos lėktuvų stotyje. 
Jungtinėse Amerikos Valstybė
se ėjo derybos. JAV vyriausy
bė siūlė rusams už kun. W. Ci
szeką ir amerikietį studentą M. 
W. Makinen (Ashburnham. 
Mass.) paleisti Amerikoje pa
gautus rusų šnipus Ivaną D. 
Egorovą ir jo žmoną Aleksand
rą. dirbusius Jungtinių Tautų 
sekretoriate New Yorke. Dery
bos tęsėsi. Sovietai už savo šni
pus siūlė paleisti kitą amerikie
tį, bet ne kun. W. Ciszeką.

— Laukimo Įtempimas kas
kart didėjo, — kalbėjo vėl kun. 
W. Ciszek. — Staiga suskambė
jo telefonas, ir netrukus į kam
barį įėjo jaunas vyriškis, Ame
rikos ambasados sekretorius. 
Jis ištarė mano pavardę, ir ang
liškai mane pasveikino. Man 
tai buvo didelė staigmena. Per 
ilgus metus nebuvau girdėjęs 
angliško žodžio. Mane pasveiki
nęs, jis įteikė Amerikos pasą. 
Jį gavęs supratau, kad kelias į 
laisvę man buvo atidarytas. 
Džiaugsmo srovė užliejo mano 
sielą.

Netrukus pasirodęs anglų 
lėktuvo kapitonas ir raginęs 
kun. W. Ciszeką skubiai sėsti į 
lėktuvą. Kai jis lenkėsi pasiim
ti savo ryšulio, policininkai lie
pė palikti stotyje. Lėktuvas pa
kilo ir skrido Vokietijos link. 

Buvo aišku, kad kryžiaus ke
lias pasibaigęs. Tai buvo ilgai 
lauktoji spalio 11.

Prisiminė lietuvius

Mūsų pasikalbėjime kun. W. 
Ciszek prisiminė ir lietuvius pa
sauliečius bei kunigus, kuriuos 
sutiko koncentracijos stovyklo
je. Jis buvęs sužavėtas jų gi
liu tikėjimu ir pamaldumu ir 
su jais palaikęs gerus ryšius. 
Lietuvius jis gerai pažinęs She
nandoah, kur gyveno jo tėvai ir 
kur jis praleido savo jaunystę. 
Du jo broliai yra vedę lietuvai
tes. viena sesuo yra ištekėjusi 
už lietuvio. Visi su savo šeimo
mis priklauso Šv. Jurgio lietu
vių parapijai.

Baigus pietus ir pasikalbėji
mą, kun. W. Ciszek, S.J. vėl 
sukalbėjo maldą rusiškai. Šioje 
gražioje padėkos maldoje skam
bėjo džiaugsmas, kad sugrįžo 
pas savuosius ir po 25 metų 
gimtinės parapijoje galėjo au
koti pirmąsias mišias. Prašė pa
laimos rusų tautai, su kuria 
drauge tiek daug prisikentėjo.
Po pasikalbėjimo turėjau sku

biai išvykti į New Yorką. Pake
lyje į Maizville, Pa., dar kartą 
sustojau kalno viršūnėje ir ste
bėjau slėnyje susiglaudusį She
nandoah miestą. Rūkai jau bu
vo išsisklaidę. Blankioje rudens 
saulės šviesoje žėrėjo šv. Jur
gio bažnyčios bokštai ir neto
liese stovinti katalikų ukrainie
čių aukšta bažnyčia su rusiškais 
kryžiais. Ausyse tebeskambėjo 
tėvo W. Ciszeko, Sibiro kanki
nio, maldos už kenčiančią rusų 
tautą.

Vikingai pirmesni už Kolumbą?

Nevvfoundlando šiaurėje ras
ti sodybų likučiai rodo, kad jie 
priklauso ne eskimų ar kitom 
šiam kraštui artesnėm kultū
rom, bet vikingų kultūrai. Ra
diacijos tikrinimas rodė, kad 
jie 1000 metų senumo, taigi 
500 metų prieš Kolumbą.
. — Gen. Walkeris iškabino 
vėliavą atvirkščia puse- Kores
pondentų klausiamas kodėl, pa
aiškino: vėliavos tokis iškabini
mas reiškia liūdesį, nelaimę: 
o liūdesį jis reiškia dėl to, kad 
Dalias miesto vyresnybė išreiš
kė apgailestavimą dėl A. Ste- 
vensono piketų. Anot Walkerio, 
Stevensonas buvo J- Tautų at
stovas, o tą įstaiga tokio pri
ėmimo yra nusipelniusi.
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SUKILĖLIO TREMTIS
Iš 1863 metu atsiminimų

(2)
Pavakary, liepos 31, atvyko 

kunigas Izidorius Noreika ir 
pulkininko sūnus Kornilovičius. 
Pirmasis buvo taip negailestin
gai sukapotas ir sumuštas, kad 
buvo visiškai nepanašus į žmo
gų-

Rugpjūčio 1 d. 9 valandą į 
mūsų kamerą atvyko 11 karo 
teisėjų, kurie čia surašė tardy
mo aktą. Kunigas Noreika taip 
buvo apsilpęs nuo žaizdų ir ka
zokų smūgių, kad savo jėgomis 
negalėjo atsikelti.

Per iškilmingą Marijos šven
tę. 2 rugpjūčio, vad. parcinku- 
liu. kada varpams skambinant 
pamaldūs žmonės skubėjo į pa
maldas. staiga pro apkaustytus 
kalėjimo langus pamatėm kaž
kokį sumišimą. Vieni skubiai 
traukėsi, kiti kaip galėjo grū
dosi prie namų. Išgirdom kaž
kokį bildesį, pamatėm žygiuo
jantį kareivių dalinį, kuris pa
siekęs mūsų nemokamą apar
tamentą. sustojo. Už jų buvo 
vežimas. Taip pat gražia rikiuo
te sustojo ir kitas raitelių bū
rys. Negalėjome suprasti, ką

KUN. MATAS VEITAS

visa tai reiškia. Bet štai atsida
rė mūsų kameros durys, ir 
slenkstyje sustojo dviejų žan
darų lydimas kunigas Sucho- 
melis bažnytiniuose drabužiuo
se. Suchomelis, nebejaunas ku
nigas bernardinas, buvo sumi
šęs. Tokius svečius pamatę sa
vo kameroje, visi uždaryti gy
ventojai pasijutom lyg elektros 
kibirkštį gavę — kas iš mūsų 
bus auka?

Kun. Suchomelis prisiartino 
prie kunigo Noreikos ir pasa
kė:

— Broli Kristuje, kunige Izi
doriau, ruoškis mirti, atlik iš
pažintį.

Mes likę, kaip avys vilko pa
baidytos, be žado susigrūdom 
kertelėje, kol bus atlikta išpa
žintis. Po išpažinties žandarai, 
paėmę kunigą Noreiką už pa
žastų, išvedė jį į aikštę, kur 
stovėjo anas vežimas; pasodi
no kunigą į vežimą ir iš abie
jų jo pusių susėdo apsaugai po 
trejetą žandarų, kad auka ne
pabėgtų. Kun. Suchomelis su 
kryžium rankose stojo prieky
je, kad palydėtų kunigą Izido

rių į amžiną atilsį. Kai viską 
paruošė, sudavė į būgnus ir 
išžygiavo. Kunigas Noreika bal
siai šaukė.

— Melskitės už kunigo Izi
doriaus sielai

Per pusę valandos pasiekė 
numatytą žudynės vietą, kur 
viskas jau buvo paruošta: duo
bė iškasta, per du žingsnius 
nuo kapo stovėjo stulpas ir gre
ta stovėjo kunigas. Kunigui 
Noreikai nuvilko kunigo drabu
žius, nuėmė rožančių ir škap
lierius, o jų vietoje užvilko mir
ties marškinius su gaubtu. Pa
statė jį nugara į stulpą, o ran
kas surišo užpakalyje. Atnau
jindami žaizdas, operatoriai ar 
tikriau budeliai atsitraukė. Dvy
lika šaulių stovėjo pasiruošę. 
Davus ženklą, mirtinas šūvis 
baigė žemišką kunigo Izido
riaus Noreikos gyvenimą.

Prisiartino komendantas su 
gydytoju ir. įsitikinę, kad jis 
tikrai negyvas, perpjovė virvę, 
kuria jis buvo pririštas prie 
stulpo. Nušauto kunigo kūnas 
savo svoriu įkrito į duobę. 
Po to ant velionies metė ku
nigo drabužius ir škaplierius. 
Duobę užkasė ir po to per ją 
kelis kartus prajojo kazokų bū
rys ir sulygino vietą, kad ne
galima būtų pažinti, kur guli 
velionies kūnas. Be to, kuriam 
laikui pastatė karinę sargybą. 
Pagaliau, užgriaudė karinis or
kestras ir visi sugrįžo į miestą, 
lyg būtų pasaulį nukariavę. Ta
čiau, nežiūrint tokios lai

mingos nuotaikos, kiekvieno 
veide matei skausmą ir nusimi
nimą.

Po tos egzekucijos, 3 rug
pjūčio, ir po dviejų tylos mė
nesių vėl buvau iššauktas į tar
domąją komisiją. Nuo kalėjimo 
vartų ligi teismo namų buvau 
lydimas per visą miestą padi
dintos sargybos. Pasitikę prie 
durų, žandarai įvedė į teismo 
salę, čia vienas teismo narys 
paskaitė protokolą, kad esu ati
duotas karo teismui, ir užklau
sė, ar aš ko neturiu prieš tei
sėjus. Kas toliau buvo skaito
ma ir kalbama, aš nieko neat
simenu, tik tiek, kad mano aky
se vaidenosi stulpas, prie ku
rio būsiu pririštas, ir atviro 
karsto gelmė — štai ir mano 
žemiškojo gyvenimo galas.

Grįždamas atgal į kalėjimą, 
girdėjau balsus:

— Brangus kunige, nenustok 
pasitikėjimo Dievu.

Kada grįžau prie savo nelai
mės draugų ir viską jiems pa
pasakojau, tai visi nusiminė, 
nes kiekvienam atėjo galvon— 
kas jam šiandien, tai man ry
toj.

Naktis iš 3 į 4 rugpjūčio. 
Kas galėtų suprasti tas valan
das. minutes, sekundes? Visi 
tarytum saldžiai miegojo, tik 
aš vienas, kaip apuokas, per vi
są naktį nesumerkiau akių. Pa
vargęs, apie 9 vlandą užsnū
dau. bet greitai ^kalėjimo už
vaizdą ir kažkoks karininkas 
mane kaip iš letargo pažadino. 

Karininkas įsakė apsirengti ir 
eiti į komisiją. Dabar tik vie
nas tas kariškis, be palydovų 
ir apsaugos, mane nuvedė į 
komisiją. Man atėjus į salę, visi 
teisėjai jau buvo susirinkę ir 
kiekvienas sėdėjo savo kėdėje. 
Taip buvau apsilpęs. kad nega
lėjau pastovėti. Karininkas Ko- 
zaneckis man pakišo kėdę. Tuo
met teismo pirmininkas pradė
jo skaityti sprendimą, cituoda
mas karo kodekso tomus ir pa
ragrafus. ko aš visai negalėjau 
suprasti. Po to aiškiai pasakė, 
kad aš esu nuteistas ištremti į 
šiaurės rytų Rusiją, į Archan
gelsko gubernijos Mezenį. Pa
skaitęs sprendimą, užklausė, ar 
aš su juo sutinku; atsakiau tei
giamai. Po to pakišo kažkokį 
popierių tam sutikimui pasira
šyti.

Kai tik sugrįžęs peržengiau 
kalėjimo slenkstį, visi mano 
nelaimės draugai apibėrė klau
simais, su kokia naujiena pas 
juos grįžtu. Pasakiau, kad iš
tremtas į .Archangelsko guber
niją.

Rugpjūčio 10 užvaizdą prane
šė, kad ruoščiaus į kelionę. Po 
poros valandų jau buvau pasi
ruošęs. Atėjo puskarininkis, ku
riam buvo įduotas siuntinys, 
ir. pasirašęs knygoje, buvau 
išvestas. Per visą miestą ėjom 
abudu tylėdami, kol sustojome 
ties kažkokiu nuskurusiu pa
statu; tai buvo kareivinės. Įve
dė mane į salės vidų ar. tei
singiau. į klojimą, kur stovėjo 

stalas, sukaltas iš dviejų kar
čių su dviem suolais išilgai vi
sos salės. Mano vadovas pra
nyko, aš atsisėdau viename suo
le.

Aplinkui sukinėjosi keli ka
reiviai. Vienas kareivis atnešė 
kažkokias grandines ir metė 
ant grindų netoli manęs. Pas
kiau kits atnešė kažkokius dra
bužius ir metė juos greta ma
nęs ant stalo. Vienas jų įsa
komai sušuko.

— Nusivilk savo drabu
žius ir apsivilk valdiškais.-

Neskubėdamas žiūrėnėjau 
savo naujų drabužių. Marški
niai lininiai, nepridengia net 
šonų. Vietoje apikaklės kažko
kia nuotrupa su įverta virvele. 
Tokios pat medžiagos kelnės, 
susiūtos iš dviejų gabalų, kaip 
maišai, be juostos, su virvele 
apsirišti ir beveik siekiančios 
kelių. “Brodiažka” — lyg ap
siaustas iš pilko milo, ir kepurė 
taip pat pilkos medžiagos, be 
pamušalo ir be brilaus. “Kotai” 
ir autai. Kotai — tai avalynė, 
lyg šliurės su virve ar šikšna 
užpakalyje, kad būtų galima 
pririšti prie kojos. Pagaliau apy
rankės rankoms ir kojoms.

Dabar buvau visiškai nureng
tas ir aprengtas naujais dra
bužiais. Prašiau savo kamer
dinerio. kad leistų man pasi
likti savo baltinius, bet kur tau! 
Per tas derybas atėjo Pšez- 
dzieckienė. bet pamačiusi 
mane taip aprengtą, apsiverku

si atsisuko ir išėjo. Netrukus 
atėjo NaVrockienė ir taip pat 
pasielgė. Jau buvau apsirengęs 
naujos mados baltiniais ir griež
tai jutau aštrų masažą visame 
kūne.

Po keliolikos minučių abidvi 
ponios sugrįžo, bet ne vienos, 
nes su jomis atėjo ir bata
liono komendantas, vadina
mas majoru. Įsakė, kad manęs 
neverstų dėvėti kalinių drabu
žių ir apyrankių (naručnikų). 
Navrockienė ir Pšezdzieckienė 
jau turėjo paruoštus baltinius 
ir be jokios ceremonijos čia 
pat mane perrengė. Abidvi kil
nios moteriškės buvo man lyg 
angelai sargai. Jos aprūpino 
mane kelionei viskuo, kuo ga
lėjo.

Kada jau viskas buvo kelio
nei paruošta, su sargyba iš pus- 
šimtinės kazokų ir tokio pat 
skaičiaus pėstininkų, atsisvei
kinęs su savo globėjomis ir ma
joru, išėjau į kelionę. Tą pa
čią dieną vakare buvau jau Var
niuose. senovės Medininkuose. 
Žemaičių vyskupijos ir semina
rijos sostinėje.

Atėjęs į Varnius, pirmiausia 
pastebėjau prieš nemokamą 
būstinę aštrigalius baslius, ku
rie saugojo naujai atėjusį gy
ventoją nuo pavojaus. Būstinė 
vienu aprūkytu lanku. Į ją įlįs
ti reikėjo kone repečkomis. Vie 
name kampe sumesta krūva su
puvusių šiaudų, kurie judėjo 
nuo gyvių.

(Bus daugiau)
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Dail. A. Galdikui 70 metų
Pradėjo tapyti tuos senove kve
piančius kampelius, tolimas lau
kų kapinaites, ūkininkų sody
bas, pajūrį, žvejų valtys, tink
lus.

Spalio 30 prof. dailininkui 
Adomui ■Galdikui suėjo 70 me
tų (Gimęs 1893 spalio 30 Gir- 
šinų k., Mosėdžio vis., Kretin
gos aps.) Nežiūrint savo am
žiaus, jis ir dabar yra kūrybin- Tuose gimtojo krašto vaizduo- 
gas, visada jis pilnas nerimo, 
ieškąs naujų formų, naujų spal
vų derinio ir moderniojo lietu
vių tapyboje užima vieną iš va
dovaujančių vietų.

Meno mokėsi prieš pirmąjį 
pasaulinį karą Petrapilyje baro
no Stoglitzo mokykloje, tuoj po 
karo — Berlyne. Studijavo 
grafiką ir tapybą. Vėliau stu
dijas gilino Švedijoje, Italijoje 
ir Prancūzijoje. Grįžęs iš užsie
nio. 1923 įsijungė i pedagogi
nį darbą, — Kauno Meno mo
kykloje buvo grafikos studijos 
vedėjas, dėstė piešimą. Iš savo 
studijos yra išleidęs gerų grafi
kų. 1940 Kauno Meno Mokyk
lą pavertus Taikomsios Dailės 
Institutu, buvo jos profesoriu
mi iki pasitraukimo iš Lietuvos, 
iki 1944 m. Metus 11946-47) 
dėstė Taikomosios Dailės Insti
tute Freiburge. i Br., Vokieti
joje. Iš ten išvyko į Paryžių, 
kur gyveno iki 1952 m. Tais 
metais birželio 16 atvyko į)JAV 
ir įsikūrė New Yorke.

Savo kūrybos pradžioje daili
ninkas formavosi plastiniame 
simbolizme, vėliau atsidūrė ku
bizmo keliuose. Šitose srovėse 
jis neišsiteko. Pasisavinęs, kas 
atitiko jo neramiai, nuolat ieš
kančiai prigimčiai, savo pasau
lėvaizdį susikūrė pats, pasinau
dodamas daugiausia ekspresio
nistinės mokyklos laimėjimais 
ir nueidamas net iki abstrakto.

se jis stengėsi praskleisti ir gi
lesnę prasmę, įlieti savo nera
mią sielą. Taip jo paveikslai ga
vo dramatinę išraišką — dideli 
judesį, lyg tartum būtų palietęs 
nesuvaldomas vėjas. Jo spalvos 
tiesiog suliepsnojo.

Spalva dailininką labiausiai 
traukia ir vilioja. Nebeišsitek

damas realistiniai suprastame 
piešinyje, jis pradėjo spalvas 
liete lieti per savo paveikslus, 
kiekvienam, net ir mažiausiam 
kampeliui, suteikdamas didelį 
spalvinį įvairumą. Čia jis gam
toj pastebi plazdantį ritmą, sub- 
tyliausius atmosferinius virpė
jimus. Taip pavasaris ir ruduo 
su savo spalvų gausybe pasida
rė dailininkui neišsemiami šal
tiniai.

Jo peisažai pasidarė tik sce
na, kurioje dailininkas išreiš
kia savo dramatinę įtampą. Par-

ko medžiai, Maino kalnai ar jū
ros uolos pripildyto didelio in
tensyvaus pasaulio. Vėjo dras
komi medžiai ar pavasario žie
dų sriautas virsta simboliais, 
kuriuose žmogus įžiūri ir savo 
paties likimą.

Piešia jis greit. Iš vieno kar
to sukuria tai, ką nori pasaky
ti. Bet savo pergyvenimuose jis 
pamažu eina į tikslą, — nuolat 
stebi gamtą, piešia ištisus gam
tos dienoraščius, ieško jos pas
lapties, kol suranda tai, kas 
virsta paveikslu. Pamėgęs 
gančias, neramias spalvas, 
nužengė ir į abstraktą, kur 
imama kokia viena gamtos
talė ir išvystoma į turtingą spal
vinę kompoziciją.

Dailininkas nuo 1920 yra 
dalyvavęs visose lietuvių daili
ninkų rengtose parodose Lietu
voje ir užsienyje. 1931 suren
gė savo parodą Paryžiuje, 1937 
pasaulinėje parodoje gavo 
Grand Prix ir aukso medalį. 
Visą eilę parodų surengė Vo-

pa
dė
jo 
pa
de

kietojoje 1946-1948, Prancūzijo 
je ir k. Bent kelios parodos bu 
vo New Yorke amerikiečių ga 
lerijoje. Šiemet lietuviškai vi 
suomenei surengtos jo parodos 
Philadelphijoje, Baltimorėje, i 
Cievelande. Padėkos Dienos sa 
vaitgalį atidaroma jo didelė pa 
rodą Čiurlionio galerijoje Chi 
cagoje.

Jo kūrinių turi įsigyję Lietu 
vos, Latvijos muzėjai, Paryžių 
je: Jeu de Paume ir Modernu 
jo Meno Muzėjus, Stoglitzo galt 
rija Petrapilyje, Prancūzų Ku 
tūros Institutas, Whitney gale 
rija New Yorke ir k.

Anksčiau dailininkas reiškė 
si ir grafikoje — yra iliustr; 
vęs V. Krėvės “Dainavos šalie 
padavimus”, O.V. Milašiaus- 
“Lietuvių pasakas”, teatrui 1 
veikalų nupiešė dekoracijas (ž; 
jmesni — Šarūnas, Jūrat< 
Gražina, Princesė Turandot 
Yra daręs Lietuvos banknotu, 
akcijų projektus, pašto ženl 
lūs. P. J.

NAUJA STATYBA DAINAVOJE

1930-33 lietuvių dailėje atsi
rado nauji sąjūdžiai. Jaunoji 
karta, norėdama labiau atsiskir
ti nuo realistų, susitelkė į Ars 
ir Forma draugijas, kurios iš 
vienos pusės ėjo su moderni
niais meno laimėjimais, o iš ki
tos pusės — gilinosi į lietuvių 
liaudies meną ir stengėsi jo 
kūrybinę dvasią perduoti nau
joje šviesoje. Susižavėta lietu
vių liaudies meno simboliką, jo 
primityvumu.
šia ir bandyta tai perkelti 
ją kūrybą.

Galdikas buvo vienas 
grupės steigėjų, daug dėl 
ir meilės rodęs lietuvių liaudies 
menui. Nauji sąjūdžiai jį 
dė į tą aplinkumą, 
liaudies menas. Jis 
te užmirštas senas 
linkusius kryžius.

jo mistine dva-
i nau-

š Ars 
mesio

nuve- 
kur brendo 
lankė kraš- 
vietas. pa- 
koplytėles.

ADOMAS GALDIKAS Nuotr. V. Maželio

NAUJOS KNYGOS, ŽURNALAI
LIETUVOS VYČIAI AMEN 

KOJE, katalikiškojo jaunimo 
.organizacijos penkiasdešimties

ANATOLIJAUS KAIRIO "Popiečio diagnozė" pastatyta spalio 12 ir 13 
Chicagoje. Režisavo Stasys Pilka, pastatė Lietuvių Scenos Darbuotojų Są
junga Chicagoje. Nuotraukoje Julija Cijunelienė (Birutė Naujokaitytė) ir 
Algimantas Dikims (Matas Jurkus;. Nuotr. P. Pctruč'O.

ngėtų veikimo žymesnieji bruo
žai. Redagavo Ignas Sakalas, iš
leista organizacijos lėšomis. Lie
tuvių ir anglų kalbomis. 160 
pis.. įrišta į kietus viršelius, 
kaina nepažymėta.

Jonas Vėgėlis — VISGAILIS, 
istorinė poema, spaudė Imma- 
culata Press Putnam, Conn., 
iliustruota. 242 pis. kaina nepa
žymėta.

KNYGŲ LENTYNA, nr. 2 
Bronius Kviklys rašo apie bib
liografą A. Ružancovą jo 70 me
tų sukakties proga. Toliau duo
dama lietuviškų knygų ir perio
dikos svarbesnių straipsnių bib
liografija.

Dainavos Jaunimo stovyk
loje šiemet užplanuoti statybos 
darbai jau eina prie pabaigos. 
Pastatytas administracijos na
mas ir koplyčia. Administraci
jos namas yra dviejų aukštų. 
Turi didelę virtuvę, du kamba
rius administratoriui gyventi, 
raštine, skaityklos kambarį, po 
vieną kambarį kapelionui, gru
pių komendantui, stovyklos vi
rėjai. jos padėjėjai, muzikos- 
dainavimo mokytojui, lietuvių 
kalbos mokytojui ir septynioli
ka kambarių jaunimui, kuriuo
se galės tilpti apie 80-90 sto
vyklautojų. Mergaitės turės ad-

pamaldoms 
Laike parm 
judamoji si 
sujungiama

DAIL. A. KASUBIENĖ Bostone prie savo sukurtos Misijų Karalienės mo
zaikos.

Nauji Aidai
Spalio mėnesio Aiduose ra

šo: Simas Sužiedėlis — Lietu
vių tautos likimas, Juozas Mi
kuckis — Eilėraščiai, Vincas 
Maciūnas — Pluoštas dokumen
tų apie Antaną Strazdą. Vaclo
vas Cižiūnas — Mūsų politinės 
vienybės ir strategijos klausi
mu, Kotryna Grigaitytė — Ei
lėraščiai, dr. Jonas Grinius — 
Lietuviai studentai dabartinėje 
Lietuvos literatūroje, Pr. Pau- 
liukonis — Amerikos lietuvių 
istorija kaip tautinio auklėjimo 
priemonė; Kūrybos pasaulyje: 
Pr. Naujokaitis — Angelai ir 
nuodėmės, dr. Jonas Balys — 
Lietuvių tautosakos apybraiža, 
V. Trumpa — Sociologo žvilgs
nis į dr. Vincą Kudirką. V. Gi
džiūnas — Rusų kultūros vado
vėlis, St. Goštautas — Geor
gės Braųue, Mikas Šileikis — 
Dail. A. Virkau paroda. A. Rin- 
kūnas — Žvilgsnis Į antrąjį 
PL Bendruomenės seimą. A.M. 
V.V. — Vienybės svarstymai, 
kun. P. Celiešius —Lietuvių 
Kunigų Vienybės seimas New 
Yorke, pastabos įvykiai.

Numeris iliustruotas įvairių 
dailininkų kūrinių reprodukci
jomis.

ministracijos name 
aukštą nuo berniukų.

Koplyčia yra skirta 
pam tikslui: 
susirinkimams, 
yra atidaroma 
ir presbiterija
nava i vieną didelę patalpą, k 
rioje gali tilpti apie du šimt 
žmonių. Po pamaldų presbite: 
ja uždaroma, o nava virsta į s 
lę, kuri bus naudojama įv; 
riems kultūriniams parenj 
mams.

Koplyčia yra apšildoma ir 
dėl to tinkama naudotis žiemos 
sezonu rengiamiems kursams. 
Jau įdėtos lubos ir grindys, o 
altorius laikinai galima naudo
ti senasis iš salės.

Administracijos nams irgi 
baigiamas įrengti. Darbą truk
do lėšų trūkumas. Ieškoma ge
radarių aukotojų, arba bent ga
linčių suteikti trumpalaikę pa
skolą. Norima prieš žiemą galu
tinai užbaigti įrengimo darbus, 
kad šiemet Kalėdų atostogų 
metu galėtų studentai, ar moks
leiviai naudotis naujomis patal
pomis savo užplanuotiems studi
jų kursams.

Visas 
darbas 
$40,080 
vi viso
apie $60,000. Kainos skirtumą 
padengė mieli detroitiškiai rė
mėjai ir talkininkai dirbdami 
veltui. Jie aukojo ūkstančius 
darbo valandų, kad tuo būdu į- 
neštų savo dalį kultūros labui, 
auklėjant mūsų jaunimą lietu
viškų 
Padėka 
tojams, 
kams!

tos didžiulės statybos 
ir medžiagos ribojasi 
sumoje, nors objekty- 
pastato vertė siektų

stovyklavimų metodais, 
ir garbė visiems auko- 
rėmėjams ir talkinin-

Dail. Česlovas Janusas ren
giasi bent keliom parodom, ku
rias nori surengti Bostone, Phi
ladelphijoje. Baltimorėje ir ki
tose tolimesnėse lietuvių kolo
nijose.

KULTŪRINĖ KRONIKA
Aleksandros Kašubienės di

delė mozaika įstatyta Bostono 
vyskupijos katalikų centro na
muose. Mozaika vaizduoja Ma
doną — Misijų Karalienę, 8 
pėdų aukščio, įstatyta prie šv. 
Tomo Moro koplyčios. To cent
ro architektas ir darbų prižiū
rėtojas buvo lietuvis inž. Euge
nijus Manomaitis. Bostono vys
kupijos laikraštis The Pilot lap
kričio pradžioje įsidėjo naujos 
mozaikos ir dail. A. Kašubienės 
nuotrauką pirmame puslapyje.

Draugo poezijos konkurso 
jury komisija sudaryta iš New 
Yorko ir jo apylinkėse gyve
nančių rašytojų ir kritikų. Ko
misiją sudaro L. Andriekus, St. 
Yla. P. Jurkus. A. Samušis ir 
V. Volertas. Poezijos kūriniam 
siųsti terminas baigiasi gruo
džio 1. Romano ir poezijos pre
mijų įteikimas bus ateinančių 
metų kovo 22 Jaunimo Centro 
Centro salėje.

Poezijos plokštelę išleido 
Karvelio Prekybos namai Chica
goje. Savo kūrinius įskaitė poe
tai Stasys Santvaras ir Anta
nas Gustaitis.

Clevelando okteto plokštelę 
išleido Karvelio Prekybos na
mai Chicagoje.

Dail. Prano Gailiaus, atvy
kusio iš Paryžiaus, kūrinių pa
roda atidaryta lapkričio 8 Čiur
lionio galerijoje. Parodos ati
daryme buvo diskusijos meno 
klausimais. Be paties svečio 
dailininko diskusijose dar da 
lyvavo dailininkai Bronė Jąmei- 
kienė, Algirdas Kurauskas, A- 
dolfas Valeška ir rašytojas An
tanas Rūkas.

TRYS NAUJOS KNYGOS 
UŽ 5 DOL.

L. Andriekaus, Naktigonė, 
trečioji poezijos knyga. Kaina 
2 dol.

Maironis, straipsniu rinkinys, 
išleistas Aidų žurnalo, virš 200 
pusi. Kaina 2 dol.

A. Žemaičio, Lietuvos vaizde
liai, prisiminimai. Kain 1 dol.

Šios , ir kitos lietuvių ir ang
lų kalba knygos gaunamos 
Darbininko administracijoje. 
Rašyti adresu: Darbininkas. 
910 Willoughby Avė. Brook- 
lyn, N.Y.. 11221

PERSEKIOJAMOS 
BAŽNYČIOS PARODA 

BELGIJOJE

MOTERIS, nr. 5. rugsėjo — 
spalio numeris. Rašoma: L. Im- 
brasienė — Pamąstykime. Gra
žina Krivickienė — Vilnius lie
tuvių liaudies dainose, dr. L. 
von Kersbergen — Moters vaid
muo mergystės pašaukime. Da
lia Indreikaitė — Žemaičių ka
nauninkas Mikalojus Daukša, 
Z. Daugvainienė — Afrikos mo
terys. kun. P. Vaseris — Iš ke
lionės po Amerikos dykumą; 
vaiko auklėjimas, moterys pa
saulyje. šeima ir mokykla, svei
kata. organizacinė veikla. Lei
džia Kanados Lietuvių Katali
kių Moterų Draugija, vyr. re
daktorė — Izabelė Matusevičiū
tė.

LIETUVIŲ MOTERŲ ATSTOVYBES klubo Philadelphijoje spalio 26 surengto literatūros vakaro dalyviai 
ir klubo valdyba. IS k. j d. sol. L. Baltrus. S. Jurskytž-Gamble, pianiste Aid. Kapalaitč. akompan. G Colhns. 
J. Augaltytė — klubo pirm., dramos aktore B. Pūkelevlčiūtž, M. Krėvieni, L. Saudzicnė. M. M. Bigemenč. J. 
Norkvienė, B. MaSalaitienč. Nuotr. V. Gruzdžio.

persekioja

buvo su- 
apie kraš- 

kad

vyskupų mirė kalėjime, 
buvo ištremta.
dabar gali eiti savo parei-

kiek ku-

Antverpenc nuo spalio 19 iki 
lapkričio 11 vyko persekioja
mos Bažnyčios paroda, kurioje 
buvo atstovaujama ir Lietuva.

Vos Įžengus į parodos kam
barius. pirmiausia buvo plačiai 
pavaizduota komunistų pažiū
ra į religiją, kas tasai sovietinis 
žmogus, kuriam atimtas Die
vas. kodėl sovietai 
religiją.

Lietuvos skyriuje 
teikta bendrų žinių
tą. katalikus, pažymėta. 
300.000 deportuota į Sibirą, 
kiek 
kiek 
nigų 
gas.

Buvo išstatyta nemaža nuo
traukų: vysk. T. Matulionis v\.>- 
kupo ir kalimo drabužiuose, 
vysk. M. Reinio nuotrauka. Pa
žaislio vienuolynas. Aušros V.ir
tu paveikslas, bolševikų masi
nių žudvmų nuotraukos, bažny
čia paversta į prekių sandeli

Parodoje buvo nemaža litera 
turos. Lietuvaičių Sibiro ma’. 
daknyge flamandų kalba "Ma
ria Ked Ons" buvo labai jx'r- 
kaina.
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P LB BŪSTINĖJE
Cleveland, čhio. — Spalių 

20 dr. Edmundo ir Mildos Len
kauskų namuose. įvyko Pasau
lio Lietuvių Bendruomenės 
valdybos posėdis. Buvo pakvies
ti ir spaudos atstovai.

Spaudos konferencijai vado
vavo vicepirm. inž. V. Kaman- 
tas. Jis pristatė Kultūros Tary
bos pirmininką prof. dr. J. Pu- 
ziną ir P.L.B. valdybos reikalų 
vedėją Edvardą Karnėną.

P.L.B. valdybos pirm. J. Ba- 
čiūnas padėkojo spaudos atsto
vams už gražų atsiliepimą apie 
P.L.B. valdybos pirmąją spau
dos konferenciją.

Vicepirmin. St. Barzdukas 
perskaitė tos dienos valdybos 
posėdyje priimtą dekliaraciją, 
pabrėždamas, kad Bendruome
nė vadovausis Lietuvių Char- 
ta ir nutarimais.

Prof. dr. J. Puzinas pareiškė, 
kad Kultūros Taryba liko to 
paties sąstato: pirm., dr. J. Pu
zinas, nariai — Leonardas Dam 
briūnas, Al. Vaškelis, prof. A. 
Salys, dr. V. Maciūnas, K. Os
trauskas ir istorikas V. Trum
pa. K. Taryba bus papildyta 2 
nariais, bet dar nesusitarta su 
kandidatais.

Dr. J. Puzinas užakcentavo, 
kad bus mažiau kalbama, o 
daugiau dirbama. Jis pareiškė, 
kad jablonskinės lietuvių kal
bos rašybos būtų laikomasi ne 
tik lituanistinėse mokyklose, 
vadovėliuose, bet ir spaudos 
puslapiuose. Tuo reikalu bus 
paruoštas bendras atsišauki
mas.

LIETUVIU FONDAS KALBA
4.

Aukos Lietuvių Fondui toly
džio auga, šiandien jau skai
čiuojama 92,000 dol. pagrindi
nio kapitalo. Tačiau didelė da
lis pasižadėjusių tapti LF na
riais iki šiol dar savo įnašų nė
ra atsiuntę. Fondo valdyba ma
loniai prašo savo pasižadėjimų 
nepamiršti ir juos vykdyti. Kar
tu kviečia visą lietuviškąją vi
suomenę remti ir ugdyti Fon
dą. aktyviai į jį stojant ir sklei
džiant Lietuvių Fondo idėją ir 
reikšmę savo pažįstamų ir arti
mųjų tarpe. Nuo mūsų pačių 
priklausys Fondo dydis, o nuo 
dydžio — nuošimtis, kasmet

SERARŠKUOJU KELIU
Mąstymų knyga. Parašė P. 

Hasenoehrel, O.F.M. Vertė kan. 
M. Vaitkus. Išleido Tėvai Pran
ciškonai. Pirmasis tomas, 670 
psl. Antrasis tomas pasirodys 
kitais metais.

Ši mąstymų knyga tinka ku
nigams, vienuoliam ir visiem 
dvasiniu gyvenimu besidomin
tiem pasauliečiam.

Pirmasis tomas prasideda ad
ventu ir baigiasi šeštuoju sek
madieniu po Velykų. Kaina 8 
dol.

Galima įsigyti adresu: Fran- 
ciscan Fathers, Kennebunkport, 
Maine.

PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS VALDYBA ir spaudos atstovai. Iš k. sėdi Alf. Mikulskis. St. 
Barzdukas. prof. dr. j Puzinas Kultūros Tarybos pirm., Juozas Bačiūnas — pirm. Milda Lenkauskienė, 
dr. Algirdas Nasvytis. Gailiušienė, Ed. Karnėnas. stovi — J. Stempužis, L. Leknickis, J. Virbalis. Pr. Razgai- 
tis Al. šemeta, J. Stamškis, V. Rociūnas. dr. E. Lenkauskas, inž. Vytautas Kamantas Nuotr. Jono Garlos.

švietimo srityje bus pakeiti
mų. Iki šiol švietimo reikalus 
tvarkė Kultūros Taryba. Da
bar steigiamas Švietimo Sky
rius, kuris dirbs drauge su 
Kultūros Taryba.

Šeimoje lietuvybės išlaikymo, 
klausimu L. Dambriūnas yra 
paruošęs leidinėlį, kuris grei
tai bus atspausdintas. Jo išlei
dimą pasižadėjo finansuoti LB 
Clevelando I apylinkės valdy
ba.

Šiais metais sukanka 250 me
tų nuo Donelaičio gimimo. Su
kakties atžymėjimui jau suti
ko išleisti atskirus numerius Li- 
tuanus ir Aidų žurnalai. Litua- 
nus žurnalas bus perorganizuo
tas. Jis bus leidžiamas knygos 
dydžio formato.

Spaudos ats. Al. šemet a 
klausė prof. dr. J. Puziną, kaip 
taikomosios komisijos pirmi
ninką. ar yra vilčių pasiekti su 
sitarimo grįžti pasitraukusiem 
politinėm grupėm į Vliką. Prof. 
dr. J. Puzinas pareiškė, kad jis 
vadovaująs komisijai, į kurią 
dar įeina dr. Brakas, V. Vaitie
kūnas. dr. B. Nemickas, J. Au
dėnas ir St. Lūšys. Darbas dar 
nebaigtas, bet nesąs atsidūręs 
■akligatvy, iš kurio nebebūtų iš
eities. Yra sunkumų, bet juos 
tikimasi nugalėti.

Spaudos konferencijai užsi
baigus dr. Edmundas ir Milda 
Lenkauskai (M. Lenkauskienė 
yra PLB valdybos sekretorė), 
visus pavaišino kavute ir už
kandžiais.

skiriamas lietuviškosios kultū
ros ir švietimo reikalams.

Lietuvių Fondas. — didžiau
sias lietuviškosios bendruome
nės talkininkas.

Fondo adresas: 7243 So. Al- 
bany Avė.. Chicago, III., 60629 
tel: HE 4-4076. LF įstatai ir 
smulkesnės informacijos, jums 
pageidaujant, bus nedelsiant 
prisiųsti.

Lietuvių Fondo administraci
niam ir piniginių vajų pravedi- 
mo reikalams atskirose lietuvių 
apylinkėse žemiau išvardinti 
LF Tarybos nariai paaukojo 
šias pinigų sumas: dr. A. Raz
ma — 200 dol. dr. P. Kisielius
— 100. dr. F. Kaunas — 25, 
dr. V. Tauras — 25. dr. G. Ba- 
lukas — 25, inž. V. Naudžius
— 20. kun. B. Sugintas — 10. 
pulkin. A. Rėklaitis — 10 do
lerių.

L. Fondas jau baigia surink
ti pirmąjį šimtą tūkstančių. Ir 
šiais metais gauto pelno virš 
trijų tūkstančių dolerių bus pa
skirta būtiniesiem lietuviškiem 
reikalam.

Kadangi susidarys nemažai 
išlaidų pravedant LG piniginius 
vajus atskirose vietovėse. LF 
Tarybos nariai nutarė tas iš-

BALTIJOS Aidų radijo vadovybė: iš k. i d. estu programoj vedėjas Andreas Traks, Baltijos Aicty ir Tėvynės garso radijo programų lei
dėjas Juozas Stempužis, lietuvių programos vedėjas Jonas Daugėla, latvių programos vedėjas Eriks levini ir WXEN-FM radijo stoties 
inžinierius Rudy Menart.

BALTIJOS AIDŲ RADIJO PROGRAMA CLEVELANDE
Lietuvių radijo programa 

"Tėvynės Garsai”, transliuoja
ma kiekvieną savaitę penkta
dieniais nuo 8-9 vai. vak. "Tė
vynės Garsų" vedėjas yra Juo
zas Stempužis. Jis daug įdeda 
darbo ir sielos. Clevelando lie
tuvių visuomenė noriai seka 
perduodamą turiningą progra
mą lietuvių kalba, naujausias 
žinias iš pavergtos tėvynės 
Lietuvos ir kt.

Tėvynės Garsų vedėjas Juo-

Washington, D.C. Neseniai 
spaudoje buvo rašyta apie Wa- 
shingtono lietuvių neveiklumą. 
Jei tie priekaištai ir tiko praei
čiai. tai vargiai jie tinka dabar
čiai. Šį rudenį čia kaip tik ima 
reikštis gyvesnė veikla. Nese
niai Washingtono Lietuvių Dra 
gija suruošė 1863 metų sukili
mo Lietuvoje minėjimą su pas
kaita (dr. K. Jurgėlos) ir kon
certine dalimi (viešnios G. Va
siliauskienės iš Australijos), o 
šio mėnesio 23 dieną Lietuvių 
Moterų Klubas ruošia rudens 
balių su Įdomia programa. Be
je. klubas neseniai išrinko nau
juosius organus — valdyba ir 
kontrolės komisiją. Klubo pir
mininkė šiuo metu vra Bronė 

laidas padengti iš savo priva
čių kišenių. Tokiu būdu kol kas 
visas L. Fondo gautas pelnas ati 
teks lietuviškiem reikalam.

Lietuvių Fondo Valdyba 

zas Stempužis. išsikalbėjęs ats
kirai su latviais ir estais, pasiūlė 
sudaryti "Baltijos Aidų" radijo 
programą, transliuojant kiek
vienai tautybei po 20 minučių.

J. Stempužio iškeltoji mintis 
rado atgarsį. "Baltijos Aidų” ra
dijo programa pradėta trans
liuoti 1962 lapkričio 5. pirma
dieniais nuo 8-9 vai. vak. iš 
WXEN FM radijo stoites (106. 
5 mgc).

Lietuvių skyriaus vedėjas — šėjos — Dagnia Miške ir Ani-

WASHINGTONO LIETUVIAI VEIKIA
Tautvilienė, o kitos valdybos 
narės—Elena Kačinskienė, Ire
na Kamantauskienvė. Luiza Jur
kienė, Gražina Grinienė, Elena 
Liatukienė ir K. Žalkauskienė.

Naujas dalykas yra ir Lietu
vių Fondo vajaus komisija, ku
ri sudaryta LF valdybos Chica- 
goje pastangomis. Komisija (B. 
Tautvilienė. L. Dambriūnas. L. 
Kačinskas ir S. Leimonas) rū
pinsis LF propaganda ir naujų 
narių verbavimu. Tikimasi, kad 
Washingtono lietuviai LF na
rių skaičių žymiai papildys. 
Šiuo metu, kaip žinoma. LF 
turi 326 narius ir per 90.000 
dolerių kapitalą, kurio pelnas, 
i nuošimčiai ir kt.) skiriami lie
tuvių kultūros reikalams.

Ateitininkų Sendraugių Są
jungos skyrius irgi nesnaudžia

CHICAGOS
Pasibaigus vasaros atosto

goms ir prasidėjus studijoms 
universitetuose, atgyja ir stu
dentų organizacinis darbas.

LIETUVIŲ TAUTINIAI 
ŠOKIAI

Naujai išėjusi HI-FI plokšte 
lė. kurią turėtų įsigyti ypač no
rintieji susipažinti su lietuviš
kų šokių muzika, nes joje yra 
17 liet, šiktų — dainų: Aštuo- 
nytis. Landutė. Lenciūgėlis. 
Sukčius. Linelis. Jievaro tiltas. 
Klumpakojis. Kalvelis. Sadutė. 
Žiogelis. Vakaruškos. Audėjėlė. 
Mikita ir Suktinis.

Išleido J. Stukas. vadovau
jant J. Matulaitienei, liet, šo
kių vadovei Nevv Yorke. su J. 
Švedo tautiniu ansambliu ir Ai
tvaru kvartetu, vad. Alg. Kača- 
nauskui. Kaina S4.00 (persiunti
mui 50 c).

ši ir kitos lietuviškos muzi
kos plokštelės gaunamos: Dar
bininkas. 910 \Villoughby Avė.. 
Brooklyn. N. Y. 11221. Tel. 
GL. 2-2923 arba Mr. J. Stu
kas. 1264 VVhite St.. Hillside, 
N.J.

Jonas Daugėla. Globoja Ameri
kos Liet. Tarybos Clevelan
do skyrius. Pranešėja — Aldo
na Balčiūnaitė. Vedamuosius 
anglų kalba paruošia adv. Ju
lius Smetona. Lietuviu politinio 
gyvenimo apžvalgą — Jonas 
Daugėla. Jis kviečiasi bendra
darbius.

Latvių skyriaus vedėjas — 
Eriks Jevinš. Globoja Clevelan
do latvių bendruomenė. Prane-

*— ateinančių metų pradžioje 
ruošiasi Kristijono Donelaičio 
sukakties minėjimui.

Pažymėtina, kad šį rudenį 
pagyvėjo darbas ir šeštadieni
nėj lituanistinėj mokykloj, ku
rioj šiuo metu mokosi 17 mo
kinių. o netrukus žada prisidė
ti dar du. Mokykla pavadinta 
Donelaičio vardu. Mokyklos ve
dėja yra prityrusi mokytoja 
Ona Tautvydienė, o jos talki
ninkės — mokytojos Monika 
šlapšienė ir Laima Marija Sal- 
dukaitė. Malonu pažymėti, kad 
Saldukaitė yra jaunos kartos 
atstovė, neseniai pati tą mokyk
lą baigusi. Mokyklos ūkiniais 
reikalais rūpinasi tėvų komite
tas. kurį šiais metais sudaro 
L. Dambriūnas. M. Arienė ir R. 
Puzinauskienė. R.

SKAITAI
Chicagos skautės ir skautai 
akademikai pirmose savo suei
gose išsirinko naujas valdybas 
ir nustatė ateinančių mokslo 
metų veiklos planą.

Akademikiu skaučių draugo
vės Chicagos skyriaus naują val
dybą sudaro: tn. Dana Kriščiū
naitė — pirmininkė, tn. Dan
guolė Markutė — sekretorė ir 
korespondentė, tn Rūta šošy- 
tė — iždininkė ir tn. Birutė 
Koncytė — kandidačių globėja.

Vyties korporacijos Chicagos 
skyriaus naują valdybą suda
ro: senį. Rimas Karaliūnas— 
pirmininkas, senj. Bromus Žu
kauskas — pirmininko pava
duotojas ir iždininkas, senj. Al 
gis Volodka — sekretorius ir 
senj. Vytautas Dcmcreckis — 
junjcrų tėvūnas.

Naujai išrinktieji yra ener
gingi ir kupini naujų idėjų, to
dėl tikimasi kūrybingo darbo.

Praėjusių metų valdyboms 
vadovavę tn. Vida Kanišaus- 
kaitė ir senį. Saulius Grėbliū- 
nas už parodytą sumanumą ir 
Įdėtą energiją. Įvykdant skyrių 
užbrėžtus tikslus, nusipelnė vi
sų gražios padėkos. D.M. 

ta Stalmane. Anglų kalba ve
damuosius paruošia Leonids 
Dagis.

Estų skyriaus vedėjas Andre
as Traks. Globoja Estų Laisvės 
Komitetas. Pranešėjai — Ag
nės Pampe. Reeli Meristu. Ang
lų kalba kultūrines ir politi- 
nias informacijas paruošia Toi- 
vo Karjus.

"Baltijo Aidų” radijo progra
ma siekia glaudesnio lietuvių, 
latvių ir estų bendradarbiavi
mo ir stengiasi supažindinti ki
tataučius ir amerikiečius su ko
munizmo žiauria okupacija Pa
baltijo kraštuose ir su nenuils
tama lietuvių, latvių bei estų 
kova dėl laisvės.

Lietuvos. Latvijos ir Estijos 
nepriklausomybės atgavimo pa
skelbimui priminti ir tregiškom 
birželinių trėmimo dienom pri
siminti buvo transliuotos jung
tinės programos.

Glaudesniam bendradarbiavi
mui reikalinga artimesnė pa
žintis. "Baltijos Aidų” radijo 
programų vadovai nutarė su
rengti balių su turtinga meni
ne programa lapkričio 27 d. 
7:30 vai. vak. Šv. Jurgio liet.

KOVA PRIEŠ DIEVĄ LIETUVOJE
Šioje knygoje DR. J SAVASIS pasako, kaip bedieviai ko
munistai užliejo Lietuvą ir nori sunaikinti tikėjimą 
Leidinys yra 93 psl.. dokumentais paremtas ir fotografijo
mis pavaizduotas. Jis turėtų būti kiekvieno lietinio skai
tomas ir platinamas.
Išleido prel. I’. JITIAS. Kaina i dol I'lat intojanv- duodama numania
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_ — Domininkas ir Paulė Sly
vynai, gyv. Diamond Point, N. 
Y., savininkai Blue Water Ma- 
nor vasarinės prie Lake Geor
ge New Yorko valstybės vaka
ruose, Darbininkui paremti pa
aukojo šimtą dolerių. Darbinin
ko administracija reiškia nuo
širdžią padėką.

— Pranas Baltrušaitis yra 
pakviestas instruktorium che
mijos, biologijos ir algebros 
mokslam dėstyti Bridgeport, 
Conn. universitete. Pr. Baltru
šaitis yra baigęs magistro laips
niu (B A.) Holy Cross kolegiją 
Worcesteryje. Fordhamo univer 
sitete gavo L.L. B. laipsnį ir 
Bridgeporto universitete magis
tro laipsnį (M.S.) Mokytojo dar
bą yra dirbęs Monroe, Conn., 
T. Wright technikos mokyklo
je. Biochemijos tyrinėjimus at
liko Rockefellerio medicinos 
institute. Yra gavęs atžymėji- 
mą už mokslinius tyrinėjimus 
E. Carolina kolegijoje, Green- 
ville. Atzymėjimą Įteikė Natio
nal Science Foundation.

— Helen Shablis, lietuvaitė 
iš Detroit. Mich., buvo sąstate 
JAV rinktinės, kuri lapkričio 
3 - 10 dienoms dalyvavo 
bowlingo rungtynėse Meksiko
je. Rinktinę sudarė 10 vyrų ir 
5 moterys, parinkti iš visos A 
merikos kaip geriausi žaidėjai.

- — Jonas Jasaitis, Chicago, 
' III., LB Centro Valdybos pirmi

ninkas, rašo Rezoliucijoms 
Remti Komiteto vadovybei: 
“•. .JAV Lietuvių Bendruome- 

' nės Centro Valdyba rezoliuci
jų reikalą nuoširdžiai remia ir 
sveikina Jūsų ir Jūsų talkinin
kų darbą . ..”

— Philadelphijoje lapkričio 
10 mirė Bronius Gadeikis. 69 
metų. Laidojamas lapkričio 16, 
šeštadienį, iš šv. Andriejaus 
parapijos.

— Jankauskas, Stasys Toron
to gyventojas, Kanadoje, dirbą 
Goodyear fabrike, gavo iš Sug- 
gestion Committee padėkos raš
tą ir piniginę dovaną už pada
rytus mašinoje išradimus.

parapijos salėje. Įėjimas §2.50. 
Pakvietimus galima gauti pas 
J. Stempužj ir J. Daugėlą. Tai 
pirmas vakaras artimesniam su
sipažinimui. Tikimasi, kad lie
tuvių visuomenė gausiai atsilan
kys. L. L.



Pirmoji tūkstantine I
Balfui 1

TO ffLACv

vajų New Yorke pa- 
pirmą savaitę atsilie- 

Batfo rėmėjai suauko-

Balfo 
skelbus, 
pė 103 
darni -1,041.

D. ir V. Anoniai—$70, Yon- j 
ker Lietuvių Hliečių Klubas—j 
50., dr. A. Goeldneris — 30.1 

f i 3
Po -25: Dr. V. Slavinskas, į 

dr. J. Kazickas, Moterų Vieny-1 
bė, Just. Liaukus, Simone Bra- j 
zauskas, dr. J: Budzeika, Vyt ] 
Vebeliūnas, N. ir A. Maceliai—j 
24.

Po 20 dol. J. Bortkevičius, I. 
ir V. Alksniniai, A. Grigaitis; '

Po 15 doL: dr. O. Labanaus- ;

tyckas — 12 dol. '1
Po 10 dol.: D. Penikas, Vyt 1 

Stašinskas, J. Botyrius, J. ] 
Landsbergis, S. Maske, kun. J. I 
Pakalniškis, dr. P. V. Vygan-1 
tas, P. Adomaitis, P. Gobužas, 1 
dr. P. Legeckis, G. ir R. Rajee-1 
kai, S. Nutautas, A. ir P. Mutie-1 
kūnas, dr. Ed. Mekys, A. Vikri-1 
kas, V. Rastenis, M. ir Pi l 
zai, V. Katinas, Vilutis, D. Kuns- 1 
kaitė, M. Sketerytė, Tamutis, I 
K. Siliūnas, Daukšai, V. Mačiu-I 
nas, A. Raulinaitk, A. Novickis, 1 
H. Blazas, S. ir J. Trojanai, A. I 
ir C. Sodaičiai, S. ir S. Jan-j 
kauskai, V. Abraitis, J. Matiu- I 
kas, A. Trimakas, A. Šimkus, | 
J. Juodis, J. Jakaitis, A. Ramo- < 
nai — 7 dol.

Po 5 dol.: St. Birutis, Agn. 1 
Reed, A .Verbyla, R. ir T. Alins 
kai, A. Smetona, K. ir V. La- 
kickai, M.Bernotienė, M. Kregž- 
dienė, A. Vasiliauskienė, L. R. 
Kat. S. Amer. 115 k., A.M. Ži- 
žys, A. Blecharta, V. Maželis, 
J.E. Cepukas, Z. Bacevičius, K. 
M. Rucynskas, S. Yuremskis, A. 
Dičmonas, M.W. Jankevičius, 
M. Kregždienė (Moterų Vieny
bė), P. Lapienė, A. Kovvatsches- 
ky, Alb. Ošlapas, A. Chirba, A. 
Ryliškis, M. Bukauskas, St. 
Dvarvydiehė, J. Siminkas, A. 
Svalbonienė> dr. V. Ingelevi- 
čius, J. Jonaitis, J.V. Užbalis, 
E. Prekeris, B. ir V. Labučiai.

CLEVELANOE spalio 19 susituokė Mylita česna-žižniaoskaitė su Vytau
tu Nasvyėiu. Vestuvių puota įvyko Čiurlionio ansamblio namuose. Iš k. j 
d. Meilė Leknickaitė, jaunieji Mylita ir Vytautas Nas vyčiai, Algirdas Zikas 
iš Bostono. Nuotr. V. Pliodžinsko.

DARBININKUI PAREMTI AUKOJO
Po 5 dol. ALR Katalikių Mo

terų Sąjungos New Yorke ir 
New Jersey apskričių suvažiavi
mas, įvykęs spalio 20 Linden, 
New Jersey.

Po 1 dol.: J. Auchus, H. Da- 
valis, O.V. Dovydaitis, B. Gir
žadas, A. Kučinskas, M. Klusas, 
P. Razickienė, A. Sharry, F. 
Skwar, Brooklyn, N.Y. V. Du
bauskas, S. Mikuslskis, A. Ba
kaitis, 0. Žilius, Woodhaven, N. 
Y. V. Labutis, J. Matyckas, J.

Kiti aukojo mažiau. Aukoju- Maurukas, E. Skobeika, Rich- 
siems bent dešimt dolerių ir mOnd Hill, N.Y. J. Kiveris, A. 
pareiškusiems pageidavimą, iš- Matulionis, Maspeth, N.Y. F. 
siuntinėta su padėka 15 žody- Zeller, New York, N.Y. S. Mi

sevičius, Bronx, N.Y. L. Tiškus 
Flushing, N.Y. M. Franceson, 
Great Neck, N.Y. A. Vikrikas, 
St. James N.Y. J. Rupšis, Am- 
sterdam, N.Y., C. Kaupelis, Ha- 
gaman, N.Y. J. Sližys, No. 
Massapeųua. N.Y. W. Dvvorsky, 
Scarsdale. N. Y-, P. Remsh, 
Valley Stream, N.Y. J. Dirgin- 
čius, A. Fidleris, R.N. Polovins- 
kas. Elizabeth, N.J. V. Keme-

nu.
Vajus tęsiamas ir aukų lau

kiama iki gruodžio 3 dienos. 
Adresas: Balfas, 105 Grand St. 
Brooklyn, N.Y. 11211

K.LJ.

Reikalingas mėsininkas vi
sam darbo laikui arba daliniam - 
(part time). Turi mokėti lietu
viškai. Skambinti telefonu HI 
1-7420.

EDUCATION
PADĖKA

Day and Boarding Sebool

«« S-4820

4BHMC C4ATS ----------- __^.... $200
NATORAL RUNK STOLE6 
Mite mar . -- ---------------- ------- --  $110
*CRMAM 4UMBB COAT* $150

eone 2ot

[JMU22 METAI!

9SSS3SV?
ŠEŠJfDOMlAIS^

Į ST. DOROTHY ACADEMY

ACADEMY 
OF THE SACRED HEART 

OF MARY

v. 532 West 215th Street
Sc. Park Terrace East

DAY HIGH SCHOOL FOR GIRLS
i Conducted by

Religious of the Sacred Heart 
of Mary 
Principal

Mother Yeronica, R.S.H.M.
Phone LOraine 7-1659

DOMINICAN ACADEMY
44 East 68th Street

New York 21. N.Y.

HIGH SCHOOL FOR GIRLS

ROSALLE FURS

COttVENT

COMPL1MENTS

FRIEND

HUNTING

H U N T E R S ! I 
COLD SPRING LOOGE 

Big Indian. N. Y.
100 acres of posted land. two hot 
meals and packed lunčh $9.00 a day. 
Rooms and cabins, rec. hall, TV, 
Churches nearby.

Call 212 VI 3-0310

INVESTMENTS

AN EXCELLENT

SETON HALL
SUNRISE HIGHVVAY 
PATCHOGUE. L. I.

(Area code 516 i GRover 5-2032

Conducted by
SISTERS OF CHARITY

of Halifax 
Principal

Sister Peter Claver 
BOY’S & GIRL S 
Grades 9 to 12

PREP. SCHOOLS

Angelų Karalienės deimanti
nį jubiliejų minint, sveikino pa
rapiją paaukodami po 5 dole
rius per Oną Sijevičienę:

Ona Buivydienė, Mary Da- 
leo, Mrs. Vainauskienė, Mr. Mr 
Samalis, Kazė Sukackienė, Ona 
Kriščiūnas ir sūnus, Ona Sije- 
vičienė, S. ir 0. Švedai. Jadvy 
ga ir Vanda Urbanavičiūtės, C. 
Kazlauskas su šeima, Adelė 
Karch.

Parapijos ir klebono vardu 
nuoširdžiai dėkoja

kvn. Vyt. Pikturna

žis, Kearny, N.J. M. Gurskis, 
Bayonne, N.J. M. Šaulienė, 
Paterson, N.J. A. Čekas, Metu- 
chen, N.J. L. Šeštakauskas, 
Weehauken, N.J. R.I. Giedrys, 
Long Branch, N.J. W. Bajelis
V. Jankus, A. Paulauskas, So. 
Boston, Mass. A. Pocius, A. 
Ramanauskas, Brockton, Mass. 
C. Sebeika, L. Wolkovich, Hud- 
son. Mass. J. Nauragis, Wor- 
cester, Mass. P. Martinkus, Ja- 
maica Plain, Mass., V. Zenkus,
W. Bridgewater, Mass. A. Gvaz- 
dauskas, Waterbury, Conn., A. 
Zupka, Watertown, Conn, R. P. 
Grajauskas, Windsor, Conn. Z. 
Merkevičius, New Haven, Conn. 
A.E. Gražulis, Pittsburgh, Pa. 
W. Aglen, Phillipsburgh, N. J. 
J. Lūšis, Easton, Pa., A. Dau
girdas, P. Kuržikauskas, Chica- 
go. III. J. Baužys, Palatine, III. 
A. Bikuls, V. Vaškys, Baltimo- 
re, Md., A.J. Kasulaitis, E.B. 
Steponis, Cleveland. Ohio, A. 
Dagilis, Detroit, Mich. A. Vaikš- 
norienė, Gary, Ind. Kan. M. 
Vaitkus, Peace Dale, R.I.

Nuoširdžiai dėkingi 
Darbininko leidėjai
T. T. Pranciškonai

College Preparatory
Conducted by Dominican Sisters 

St. Mary of the Springs 
Columbus 19, Ohio 

Chartered under the New York 
State Board of Regents

INVESTMENT OPPORTUNITY

HIGH SCHOOLS

SAINT MARY’S 
HIGH SCHOOL
444 Orange Street

New Haven, Conn.

Conducted by

Sister CeciHa Marie

G IRUS' DAY SCHOOL

CATHEDRAL 
HIGH SCHOOL

560 LEK1NGTON AVĖ.

DAY SCHOOL

Sister Marie Clementine, S.C.

Conducted by 

Sisters of Charity 
Sisters of St. Donrinic 

Sisters of St. Ursula of the BI. Virgin

Handmaids of Mary 
Sisters of Christian Charity

SCHOOLS

CONVENT 
OF THE 

SACRED HEART
1 East 91st Street 

Nėw York 28. N. Y. 
ŠAcramento 2-4745

Conducted by 
Religious of the Sacred Heart 
Mother M. SHEA, Principal

Kindergarten Through High School 
Day Students

DIOCESAN SCHOOL

ST. MICHAEL’S 
HIGH SCHOOL
425 West 33rd Street 

New York 
LOngacre 3-2547 

Conducted bv 
PRESENTATION NUNS 

Sister Mary Evangelist

High School - Academic Course 
Gommercial work in 4th Year 

for tbose who meet reguirements 
-$20.00 Monthly--------

THE ORATORY SCHOOL
CATHOLIC PREPARATORY 

FOR BOYS

AUTO REPAIRS URSULINE SCHOOL

Boarding and 
Day Students 

New Academic Gymnasium 
Building 

Grades 7 through 12th accredited

Rev. John J. Bain 
Headmaster

14 Bedford Rd., Summit. N. J.
CR 3-1084

DOM’S SERVICE STATION
(Castle Hill area) General Auto Re
pairs. complete auto repairs by ex- 
pert mechanics. Official N. Y. In- 
spection Station. Texaco Service. — 
Bring your car in now for a com- 
plete winterizing job. Get the fam- 
ous Texaco Anti-freeze and be safe 
for the cold winter ahead. Radiators 
flushed and cleaned. leaks stopped. 
TA 2-8913. 2280 Westchester Avė.. 
(cor. Havemeyer Avė.) Bronx. N.Y.

1354 North Avenue 
New Rochelle. N. Y. 
URSULINE NUNS 

High School
Mother Thomas Regina. Principal 

NE 6-3950
Tuition $450

BLESSED SACRAMENT 
HIGH SCHOOL
147 West ~0th Street 
New York 23. N. Y.

Conducted bv 
SISTERS OF CHARITY

Mother Joan Marie. Principal 
NE 6-1632

Tuition- Grades 1 through 8 $400 
Kindergarten $300

Principal
Sister Mtriam Magdalen

DAY STUDENTS

į ’ * 1 * 1 * | 1 ■'1 111

| Norite geros meniškos fotografijos —
| PORTRETO - SEIMOS - VAIKŲ
I jvairių progų: vestuvių, krikštynų, gimtadienių, pobūvių ir kt. nuo- 
J traukų; norite atnaujinti seną fotografiją? Jums gefomi.s sąlygomis 
1 padarys —

VYT. MAŽELIS

Tel. HYacint 7-4677

ST. AGNĖS 
ACADEMIC SCHOOL

13-20 124th Street

College Point. N. Y.

FLushing 3-6276

Conducted by 
SISTERS OF ST. DOMINIC 
' Mother M. Agatha, Principal

Day Students $20 per Month 
Tuition

• FOR SALE •
This company is offering interests 
in a well to be drilled for oil and/or 
gas in Caddo, Parish, Louisiana. 
Price is $195 per 1/128 interest in 
the well and gas on a 20 acre lease. 
The $195 covers the cost of drilling.
An additional charge of $180 will 
be made if well is completed and 
eąuipped.
These interests are described in an

Exch. Comm. Wash. D.C. The offer 
is made only by prospectus.

įCUP AND MAIL THIS COUPON 
American Befle Petroleum Gorp. 
P. O. Box 7373 Shreveport, La. 
Dept. NH phone (318) 422-5068

City .. State

H. W. MALĖ

PRODUCT
DESIGN

ENGINEERS
turer of small electric appliances 
has openings for both junior and 
senior product design engineers. 
These poeitkms are located at the 
home Office in Mansfield. Ohio. 
These posttions require a Creative 
individual with initiative and drive 
as weil as the ability to take full 
responsibility for development of 
new produęts and follow through to 
release for manufacturing.
The men we are looking for pre- 
ferable have at least eight years ex- 
perience in design of electro-me- 
chanical devices. Pertinent industry 
experience would involve design of 
small appliances. major appliances 
and small electro-mechanical Prod
ucts. A BS degree or eąuivalent in 
mechanical engineering. electrical 
engineering or civics is desired. Sal- 
ary conunensurates with experience 
in the flve figure range. Interview 
and relocation expenses paid by 
Dominion.

Send full Information in first 
reply to:

DIRECTOR 
INDUSTRIAL RELATlONS

DOMINION 
aEC. CORP.

150 ELM STREET 
MANSFIELD, OHIO, 44901

CRAFTSMEN VVANTED —
Class Tool and Die Makers

Apprentlceship or eąuivalent reąuired. Mušt be abie to plan. con- 
struct. aRer ar repair sman precision punch prese, dies. drill jigs. 
aasembly fixtures and diveting tools. Try out. diagnose and correct 
looling troubies.
Set-up Men-Automatic Screw Machines. Mušt be abte to net up 
Brown and Sharpe single spindle autosnatica. Top rates and fringc 
benefits. New Air-conditioned plant. Wrtte to: Personnel Manager.

S C M CORPORATION
P. O. Box 432 Orangeburg, S. C.

LIETUVOS KANKLĖS
Pirmoji lietuviškam pasauly kanklių muzikos plokštelė, 
įgrota Vysk. M. Valančiaus mokyklos Clevelande kanklių 
ansamblio, vadovaujamo Onos Mikulskienės. Kaina JAV:

Stereo $5.00 • Hi-R $4.00
Užsienyje užsisakant reikia pridėti persiuntimo išlaidas 

F’ersiuntimo išlaidoms pridėti 500 

DARBININKAS
910 Willoughby Avė. Brooklyn, N. Y. 11221

-HAVEN REALTY -
JOSEPH ANDRUSIS — Real Estatė — Insurance

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

investacijos. , 1

Kasdien nuo 9 iki 9 vai.; šeštadieniais iki 6 vai popiet

87-09 Jamaici Avė., Woodhaven 21, N.Y. , • Tel. Vi 7-4477

S& G MEAT MARKET
ANTANAS VAITKUS, vedėjas

84-09 JamaiuAv-e., V/oodhaven 21, N. Y. • Tel. VI 9-5077 
buvusi J. MIRONO MAISTO KRAUTUVĖ

340 Grand Street, Brooidyn 11, N. Y. • Tel. STagg 2-4329
Papigintomis kainomis priimame užsakymus

VESTUVĖMS ir POBŪVIAMS
Pristato j namus lietuviškus skilandžius ir sūrius

------ We take ai! orders special price for Weddings and Parties ------  
Home-Made Bologna

SIDABRINIO VARPO KEPYKLA 
Silver Bell Baking Co.

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

DAT^TA ir ALBERTAS RADŽIŪNAS, sav.

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

JUOZO IR IZABELĖS MISIŪNŲ
RAY’S LIQUOR STORE

Galima gauti Įvairiausios rūšies amerikiečių ir importuo
tų gėrimj. Didžiausias pasirinkimas degtinės ir vyno.

108-55 LEFFEKCS BLVD. BICHMOND N. Y.

Telefonas: Vlrginia 3-3544

R E P U BLIC
Li<pior Store, Ine.

322 UNION AVĖ. BROOKLYN 11, N. Y.
Tel. EV 7-2089

JURGIS J. JOKŪBAITIS, Manager 
Didelis pasirinkimas įvairių vynų, degtinių, kon
jakų. aidų — šventėms bei kitokioms progoms.

IHITE HORSE TĄVERN
baras - restoranas
PRANAS BRUCAS, savininkas

86-16 JAMAICA AVĖ. WOODHAVEN 21, N. Y.
Tel. Vlrginia 6-9519 •

SALĖ VESTUVĖM, SUSIRINKIMAM IR KITIEM POBŪVIAM 

Salėje gali tilpti 100 dalyvių

WWTH (Anei TAVERN

VYTAUTAS BELECKAS
Savininkas

Salė vestuvdnns ir kitokioms pra
mogoms. Be To. duodami poiaido- 
tuviniai pietūn. Pirmos rūšies lie
tuviškas maistas prieinama kaina.

1883 MADI8ON STREET
BROOKLYN 27, N.Y.
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Radakcųa....... 
Administracija 

Spaustuvė— 
Vienuolynas ..

ANGELŲ KARALIENES parapijos jubilčjiniame bankete lapkričio 10 kalba prel. J. Balkūnas. Už stalo 
sčdi ii k. j d.; prel. M. Kemežis, prof. J. Stukas, K. Kruiinskas, kteb. kun. J. Aleksiūnas, prel. Ig. Kelmelis, 
kleb. kun. J; Gurinskas. Nuotr. P. Ąžuolo.

GL 5-7281
GL 2-2923
GL 2-6916
GL 5-7068

Mūšy kompozitoriy — Banai
čio, Cerienės, Karnavičiaus, Ra-

Lietuviu Gydytoju Korporari
Fraternitas Lithuanica New 

Yorko Skyrius šaukia 55tą kor
poracijos metilų suvažiavimą 
lapkričio 17. Suvažiavimo tvar
ka: 11 vai. pamaldos už miru
sius ir žuvusius korporacijos 
je (North 5 Str. Brooklyn). Po
piet 1:30 vai. posėdis pas dr. 
Leonardą Plechavičių (22 Haw- 
ley Terrace, Yonkers'. Bus ir

Adv. Julius Smetona 
Nėw Yorke

‘ Iš Clevelando, Ohio, lapkričio 
23 atvyksta adv. Julius Smeto
na ir Lietuvos kariuomenės at
kūrimo minėjime skaitys pas
kaitą. Toska Daubaraitė-Skabei- 
kienė deklamuos Vinco Joniko 
baladę _ “1863 metų sukilimas 
Žemaičiuose’*. Jonas Rūtenis 
skaitys fragmentą iš savo roma
no “Karalius Mindaugas.” Minė
jimas įvyks Apreiškimo parapi
jos salėje. Pradžia 7 v.v.

Motoru Vienybės susirinki
mas šaukiamas lapkričio 19 8 
v.v. p. Sinusų 5 rezidencijoje, 
361 Highland Blvd., Brooklyne. 
Visos narės kviečiamos daly
vauti.

čiūno ir Šimkaus — kūrinius 
dainuos solistai Stasys Baras ir 
Dana Stankaitytė lapkričio 30 
Statler Hilton viešbučio salėje. 
Be to, solistai išpildys visą eilę 
dainų, arijų ir duetų iš pasau
linės muzikos. Girdėsime kele
tą arijų ir du duetus iš Verdi 
operos “Aida”. St. Baras dai
nuos ariją iš Halevy operos 
“žydė”. Solistams akompanuos 
pianistas Aleksas Mrozinskas. 
Koncerto programa truks apie 
2 vai. Po to bus šokiai grojant 
Starolio orkestrui, zkoncerto 
pradžia 6 vai. 30 min. Ruošia 
L. Studentų Sąjunga ir ALB 
New Yorko apygarda.

Bilietus iš anksto galima įsi 
gyti Ginkų krautuvėje.

Gedulingos pamaldos už mi
rusius operos solistus — V. Gri
gaitienę, V. Ivanauską, V. Puš- 
korių, K. Orentą — ir choro di
rigentą J. Starką bus lapkričio 
16. šeštadienį 11 vai. ryte Ap
reiškimo parapijos bažnyčioje 
Brooklyne. Solo giedos J. Au- 
gaitytė, S. Nasvytytė-Valiiikie- 
nė. L. Baltrušaitis-Baltrus (te
noras) ir S. Citvaras. Visas ap
eigas atliks ir trumpą žodį tars 
kun. J. Pakalniškis. Visi gimi
nės draugai, pažįstami ir lietu
viškojo teatro darbuotojai ir 
mylėtojai nuoširdžiai prašomo 
tame mirusių pagerbime daly
vauti.

Dail. V. Igno kūrinių paroda 
New Yorke rengiama 1964 me
tų pavasarį. Parodą organizuo 
ja New Yorko Lietuvių Dantų 
Gydytojų Draugija. Dail- V. Ig
nas į New Yorką atsikėlė prieš
pusantrų metų. newyorkiečiam 
dar mažai pažįstamas, todėl jo 
kūrinių paroda laukiama su di
deliu dėmesiu.

Pasaulio Lietuvių Katalikių 
Organizacijų Sąjungos ruošia
mos lietuvių katalikių studijų 
dienos komisija lapkričio 3 bu
vo susirinkusi posėdžio. Dėl 
techniškų kliūčių komisija nu
tarė studijų dieną suruošti ne 
8 gruodžio, bet 5 sausio 1964. 
Apreiškimo parapijos bažnyčio
je 11 vai. bus mišios, parapijos 
salėje — paskaitos, kurias skai
tys Teresė Gečiauskienė ir Ire
na Ivaškienė. Bus ir meninė da
lis. 

SUSIPAŽINIMO
POPIETE
KUR?
Kolumbo vyčių salėje 
22-85, 85 SL, Woodhaven, NY

KADA?
Lapkričio-November 17 
nuo 3 vai. p.p. iki 10 vai. vak.

KAM?
Lietuvių prancitkonų naujom
statybom

KAS BUS?
VaiMs, kavute; Petras Mont
vila rodys filmų ii lietuvių gy
venimo; jaunieji talentai pasi
reiks savo gabumais, bus lie- 
tuvttka muzika ir tokiai.

VISUS
maloniai kviečia Woodhaveno 
ir apylinkių

Mo+erų Būrelis

pranešimas p. V. Bražėno: “Ko
vos už laisvę visuotinumas”. Po 
posėdžio pobūvis.

Motery Vienybės susirinkime; Is visų esančių Brookly- pažindino banketo dalyvius su riose kultūros srityse lenkia kir 
spalio 15 Arūnų namuose buvo ne lietuviškų parapijų' seniau 
pagerbtos jų gimtadienio proga ^3 yra Angelų Karalienės šie- 
leva Mikolaimenė, sena lietuvių jį švenčia savo deimantinį 
veikėja, ir Moterų Vienybės jubiliejų.
pirmininkė Elena Kulber, kuri 
daug pasidarbavo šiai organiza
cijai Pasakyta gražių kalbų, iš
kelti jų nuopelnai. Elenai Kul
ber įteikta graži dovanėlė. Su
sirinkimą pravedė P. Šimonie
nė.

Gedulingos pamaldos už inž.
Kęstutį J. Jesaitį jo mirties me
tinėse bus lapkričio 16 d. 9:30 
vai. ryte, Angelų Karalienės 
bažnyčioje. Po pamaldų bus 
šventinamas paminklas Mt. St. 
Mary’s kapinė™

dalyviai Angelų Karalienės parapijos jubiliejų minint. Nuotr. P. Ąžuolo.

Atviras laiškas taut šokių grupių vadovams ir šokėjams 
Mielieji,

Šiandien sekmadienis ir atsi
rado minutėlė laiko, o kadangi 
Jūs esat visi taip toli nuo New 
Yorko ir negaliu kada tik no
riu su Jumis pasikalbėti, tat 
nutariau parašyti Jums visiem 
laišką. Rašau, nes kaip gyveni
me ir yra, kai vienos šeimos 
nariai išsiskirsto po įvairius že
mės kampus, tai tuomet bent 
laiškais pasikalba.

Labai dar nesenai. visi bu
vom susirinkę ir pasimatę ant
roje JAV ir Kanados tautinių 
šokių Šventėje svetingoje Chi- 
cagoje. Mačiau Jus, mieli vado
vai, kai susirūpinusiais veidais 
sekėt savo auklėtinių kiekvie
ną judesį. Mačiau, mieli šokė
jai, kai Jūs, nors ir išvargę po 
ilgų valandų kelionėje, kaip vie
sulas skriejot po amfiteatro 
grindinį. Grožėjam ir didžia- 
vausi Jumis. Ne aš viena, bet vi
ri, visa tūkstantinė žmonių mi
nia. Skirstėmės tada į namus 
kiekvienas širdyje patenkintas, 
kad mūsą sunkus darbas nevel
tui, kad dar esam gyvi ir pajė
gūs. O kiek kantrybės, laiko ir 
meilės mūsų lietuviškam Šokiui 

Iškilmingas jubiliejaus minė 
jimas su banketu įvyko lapkri
čio 10 Bosserto viešbutyje, 
Brooklyne. Programai vesti bu
vo pakviestas senas parapietis, 
žymus visuomenininkas veikė
jas Kazys Kruiinskas, kuris sa
vo įvadiniame žodyje pasvei
kino svečius ir pasidžiaugė lie
tuviškų parapijų atlikta misi
ja, buriant savo tautiečius į kul
tūrinius centrus — parapijas. 
Prof. Jokūbas Stukas, pagrin- 
zlinic V^lhAI/viac ancrličlrai SU-

reikia turėti, kad metų metais 
jaunimas būtų lyg tas pats —

nuošė, ar skriejantis Blezdin
gėlės trikampiuose! Tai tik Jūs 
vieni težinot, mieli vadovai. Jūs 
esat tvirti ir nepalaužiami savo 
darbe, jokios pašalinės įtakos 
dar neįstengė pakreipti Jūsų 
kilnaus tikslo: išlaikyti ir per
duoti kartų kartoms mūsų bran
giausią tautos turtą — liaudies 
šokį, o per šokio puoselėjimą
— pamilti ir auklėti jaunimą 
lietuviškoje dvasioje.

Rodos, nei vienas nebuvot 
pamiršti, ir visi prieš pora mė
nesių buvot pakviesti atvyk
ti ir vėl susiburti vienon šei- 
mon į New Yorką pasaulinės 
parodos metu įvykstančioje Lie
tuvių dienoje. Kaip ir buvo 
laukta, neužilgo gauti atsaky
mai iŠ Hartfordo, Detroito, Bos
tono, Rochesterio, Hamiltono, 
MontreaUo, Worcesterio ir net 
iš Los Angeles. Bet gi mūsų 
yra žymiai daugiau! Suvažiuo
tam visi ir vėl išvestam jauni
mą tūkstantinei miniai, kad jis 
parodytų kitataučiams, jog mes 
esam kultūringa tauta, mylim

lietuvių taūtos žadintojais ir di- tas tautybes Jungtinėse Amerv 
džiais kultūrininkais: vyskupu, kos Valstybėse. Palinkėjo vi- 
A. Baranauskų, vysk. M. Valan siems išlikti ir toliau garbingais, 
čium, dr- J. Basanavičium, dr. 
V. Kudirka, prel. J. Maironiu, 
kan. J. Tumu Vaižgantu. La
bai malonu buvo 
kad prelegentas iš patirties 
apibendrino lietuvių 
esant garbinga ir savo dvasią 
išsivysčiusia iki aukšto laipsnio. 
Savo teigimą pagrindė faktais, 
kad aukštose mokyklose ir uni
versitetuose gabiausi studentai 
esą lietuviai, kad didelis pro
centas mūsų tautiečių yra įvai
rių sričių aukšto lygio meninin
kai, kad mūsų tautiečiai įvai-

girdėti

taut ą

savo tautą mylinčiais lietuviais.
Prel. J. Balkūnas, pagrindi

nis kalbėtojas lietuviškai, pri
minė, kad iš Angelų Karalie
nės, kaip pirmos lietuvių pa
rapijos rytiniam pakraštyje, iš
sivystė kitos trys Brooklyno 
lietuvių parapijos: šv. Jurgio, 
Apreiškimo ir Viešpaties Atsi
mainymo. Maspetho lietuvių 
parapija davė Angelų Karalie
nei garbingą kleboną kun. J. 
Aleksiūną, o pastaroji atsilygi
no, duodama Viešpaties Atsi
mainymo parapijai kleboną 
prel. J. Balkūną. Visos kitos 
Brooklyno lietuvių parapijos, 
būdamos tarsi Angelų Karalie
nės dukros, ją sveikina jubilie
jaus proga ir linki garbingai su 
laukti šimto metų.

Lietuviškos parapijos yra at
rama savo tautiečiams tiek 
bendruomeninėje, tiek kultūri
nėje. tiek religinėje veikloje.

Amerikos lietuvių Kunigų 
Vienybės vardu sveikino Ap
reiškimo parapijos . klebonas 
nūn. N. Pakalnis. Pasidžiaugė 
mylinčiais lietuvių kalbą ir ra
gino išlikti lietuviais plačioje 
stetimtaučių jūroje.

Jubiliejinės parapijos šeimi
ninkas kun. J. Aleksiūnas nuo
širdžiai dėkojo svečiams ir pa- 
rapiečiams už gausų dalyvavi
mą minėjime, jubiliejaus rengi
mo komitetui už Įdėtą darbą ir 
pasiaukojimą, ypač pabrėžda
mas kun. V. Pikturnos nuopel
nus.

Bankete dalyvavo prel. J. 
Balkūnas, prel. Ig. Kelmelis, 
prel. M. Kemėžis, pranciškonų 
vienuolyno viršininkas tėvas 
L. Andriekus, 28 kunigai ir per 

savo Tėvynę ir nepaliaujam ko- 500 svečių. , 
voję už jos laisvę. O mes tai 
padaryti juk sugebam, jei tik 
būsim vieningi ir nuoširdūs.

Žinau, kad iš toliau atvykti 
trukdo Jums kelionės brangu
mas. Bet argi Jūs, per eilę me
tų bedirbdami savo lietuviško
se kolonijose neužsitarnavot rei
kiamos ir priklausančios Jums 
visuomenės paramos? Be aiški
nimų ir įtikinėjimų kiekvienam 
lietuviui turėtų būti supranta-
ma, kad pasaulinėje parodoje, 
Lietuvių dienoje, dalyvavimas 
nėra tik New Yorko lietuviam 
būtinas.

Sekmadienis jau eina vaka 
rop. Mintimis aplankiau Jus vi
sus, nuo Atlanto pakraščio iki 
saulėtos Kalifornijos ir per di
džiuosius ežerus net į Kanadą. 
Matau Jus, kaip bites, nuolat 
betriūsiančius, bebėgančius iš 
repeticijos į repeticiją, iš vie
nos programos į kitą. Argi ne
pajėgsiu! suskristi ir vėl visi į 
vieną avilį 1964 rugpjūčio 23

Jūsų
Jadvyga Matulaitienė

Brooklyn’as 1963 m. 
lapkričio 3 d.

Programa nebuvo perkrauta 
kalbomis, todėl minėjimas pra
ėjo geroje nuotaikoje. Jauni
mas po banketo įsijungė į šo
kius.

Banketo invokaciją sukalbė
jo prel. M. Kemėšis, o padėkos 
maldą prel. Ig. Kelmelis* .

Jubiliejaus minėjimo komi
tetui vadovavo pirminijnkas J. 
Vaškas. (pc)

Išnomuojames butas, Water- 
town, Conn. Jei esi vienas ar 
viena, dėl draugystės noriu pri
imti moterį arvyrą gyventi vie
nos šeimos name gražioje vie
toje. Yra atskiras įėjimas, mau
dynė ir išvietė. Skambinti tel. 
EV 2-5025.

Ieškoma moteris tris kartus 
savaitėje prižiūrėti 2 metų mer
gaitę ir namų ruošai. Skambin
ti po 6 v.v. AX 1-3166.

Išnuomojamas butas Rich
mond HiU. Du kambariai su vo
nia ir virtuve pirmame aukš
te. Teirautis tel. VTrginia 6-67 
15.

Lituanistinės mokyklos tradi
cinis banketas bus lapkričio 17 
sekmadienį, 5 v.v. Lietuvių Pi- 
liętčių Draug salėje, m aukš
te. Banketo tikslas yra pagerb
ti šioje mokykloje dirbančius 
mokytojus, pasidžiaugti mokyk
los laųnėjųnais ir sukelti bent 
kiek lėšų jos išlaikymui. Meni
nę programos dalį išpildys dar 
niekad Bostone negirdėtas vy
rų sekstetas. Šeši. balsingi vy
rai padainuos naujų dainų. Bus 
skaitomi humoristiniai dalykai. 
Po vakarienės — šokiai. Visus 
linksmins geras orkestras. Tė
vų komitetas kviečia atvykti vi
sus lietuvius. Įėjimas tik 3 dole
riai. Iki pasūhatymo bankete-

- K. B.

Bostono A.S.D. ir Korp! Vy
tis lapkričio 16 dieną, 7:30 vai. 
vak. latvių namuose (64 Sigour- 
neu St., Jamaica Plain), ruošia 
“Bonemos Vąkarą IV”. Visi ma
loniai kviečiami atsilankyti.

Bostono stud. ateitininkų d- 
vės susirinkimas bus lapkričio 
17 d. :30 v.v. pas J. Venč- 
kauskaitę, 75 Interval St., 
Brocktone- Programoje numa
tomi pranešimai apie praėjusią 
Kristaus Karaliaus šventę bei 
LSS suvažiavimą New Yorke. 
Taip pat bus rodomi paveiks
lai iŠ praeitos SAS vasaros sto
vyklos. Nariai raginami atsineš
ti nario mokestį.

Kan. M. Vaitkaus 80 metų su
kakties minėjimas bus lapkričio 
16, šeštadienį, 6:30 v.v. Liet, 
piliečių draugijos didžiojoje 
salėje. So. Bostone.

Akademikai skautai lapkričio 
16 latvių namuose ruošia vaka
rą.
-Už a.a. dr. K, Girtauto vėlę 

mišios bus lapkričio 17 sek
madienį, 10 v.r. šv. Petro lie
tuvių bažnyčioje. Po mišių bus 
kalbamas rožančius.

Darbininko talkininkai

P. - Pauliukonis. Worcester, 
Mass. užsakė sūnui' Raimundui 
ir dukrai Jūratei., V. Gaigalie
nė iš Richmond Hill, N.Y. — 
Iž. Šamui, Peebody, Mass., Kun. 
Dr. Š. Valiusaitis, Brooklyn, N. 
Y., — A Petingui, Columbus, 
Ohio, A. šetikas, Richmond 
Hill, N.Y. — V. Nenortai, Old 
Saybrook, Conn., P. Černiaus
kas New Britam, Conn. — Am- 
ber Club, New Britain, Conn., 
W. Lebekas — N. Parčauskui 
abu iš Dorchester, Mass. P. La
las — V. Rogeriui, abudu iš 
Amsterdam, N.Y.

Dėkojam talkininkams ir 
sveikinam naujus skaitytojus. 
Ta pačia proga kviečiame tal
kon daugiau Darbininko skai
tytojų. Naujai užsiprenumeruo- 
jantiem Darbininkas pirmiems 
metams tik 5 dol. Rašyti: Dar
bininkas, 910 Willoughby Avė., 
Brooklyn, N.Y. 11221.

C. A. VOKET
VOKIETAITIS

ADVOKATAS
41-40 74th Street 

Jackson Hetghts. N. Y.
Tel. NEwton 9-6620

ADVOKATAS

37 Sheridan Avenue 

Brooklyn 8, N.Y.
Telef. — Apple g ate 7*7063

LAIKRODININKAS 
-JUVELYRAS

Auksas - sidabras - deimantai 
laikrodžiai 

9406 Jamaica Avė. 
Weadhaven 21, N.Y. 

VI 7-2573

Diplomuotas ekonomistas

Juozas Audėnas 
registruotas investavimo fon
dų atstovas priima interesan
tus investavimo reikalais — 

109 Warwick SL 
Brooklyn 7, N. Y;

Tel.:
TA 7-9518 • PL 3-6628

WUIAH J. NAKE
DRAGŪNAS

ADVOKATAS

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

TeL Hlckory 1-5220

LAIDOJIMO DIREKTORIAI

Tel. EVergreen 7-4335

SIH1ER AROMSKIS
(ARMAKAUSKAS) 

Graborius-Balsamuotojas 
MODERNI KOPLYČIA

423 METROPOLITAN AVĖ.
Brooklyn, N.Y.

STagg 2-5043

Matthew P. Badas
FUNERAL HOME 

Moderni koplyčia - Air conditioned 
A. J. BAL.TON-BALTRONAS

Licensed Manager 
& Notary Public 

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

EVergreen 8-9770

Joseph Garszva
GRABORIUS 
Balsamuotojas

231 BEDFORD AVĖ.
Brooklyn, N. Y.

J. B. SHALINS
- Šalinskas

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 
84-02 JAMAICA AVĖ.

(pne Fore^ Parkway StaUon) 
WOODHAVEN. N. V.

Suteikiam garbingas laidotuves 
Koplyčios nemokamai visose 
miesto dalyse; veikia ventiliacija

Tel. Vlrginia 7-4499

THEODORE WOLIHNIH,
INC.

E. JOSEPH ZEBROWSKI 
Laidotuvių direktorius 

MODERNIŠKA KOPLYČIA 
su Air Condition

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

KARLONAS
FUNERAL HOME
2 ) 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

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 į kitus miestus.
Reikale Jaukite — Tel. TR 6-6434

Puikus patarnavimas naujo 
JOSEPH C. LUBIN

FUHERALHOMf
546 East Broadway
So. Boston, Mass.

Prienais miesto teismo rOmtra 
•

Rūpestingai patarnaujame vi
suose reikaluose, atydžiai U- 
pitdome kiekviena pageidavi
mų. Jūs galite pilnai pasiti
kėti mūsų patarnavimu iki 
visų smulkmenų laidojimo 
reikaluose.

Joseph C. LuMn 
Funeral Director

Tehfoim: 268-5185


