
ANTRA SESIJA PRIEŠ PABAIGĄ -

Azijoje ir Afrikoje mažieji rikiuojasi pagal veją
Amerikos politika siekia tu

rėti įtakos visame pasauly. To 
pat siekia Sovietų Sąjunga ir 
komunistinė Kinija. Kaip jų in
teresai susikryžiuoja tarp savęs 
ar su mažųjų valstybių intere
sais, rodo Azijos. Afrikos, loty
nų Amerikos dabartiniai pavyz
džiai. ' • •> •

CAMBODIA: Svyra 
į komunistus

Cambodia, Pietų Azijoje, 
Thailando, Laoso, Vietnam o 
kaimynė, lapkričio 19 paskel
bė atsisakanti nuo Amerikos 
karinės bei ūkinės paramos. 
Per 10 metų tos paramos yra 
gavusi apie 365 mil.

HONOLULU IS WASHINGTONO: aps. sekr. McNamara ir gen. Taylor. HONOLULU 1$ SAIGONO: ambasad. Lodge, gen. Harkin?

ARGENTINA: Iš sąjungininkų svyra į neutralumą ar tik į 
ūkinę nepriklausomybę?Argentinos prezidentas lap

kričio 15 nutraukė sutartis su 
devyniom Amerikos naftos fir
mom, kurios buvo Įdėję 350 
mil. Kai Kongrese prabilo apie 
paramos nutraukimą Argenti
nai. jos užsienių reikalų minis
teris lapkričio 18 pareiškė: Jei 
Amerika paramą nutrauks, tai 
pridarys daugiau nuostoli y

POLITINĖ KRITIKA:

Times vedamajame kritikuo
ja FBI direktorių Hooverį. kad 
jis pasisakė už neleidimą ko
munistam kalbėti universitetų 
bei kolegijų studentam. — J. 
Reston (Times) kritikuoja Ei- 
senhowerį, kam jis dabar siū
lo mažinti kariuomenę Vokieti
joje. — Times skaitytojas kri
tikuoja ČIA. kam ši įstaiga nau
dojantis Nicaragujos laivų žy
giui prieš Kubą, “negavusi tam 
tautos pritarimo”. — J. Cham- 

' beriam (Journal American) kri
tikuoja sistemą, kuri kala mo
kiniam į galvą “socialines stu
dijas”, neduodama paprasčiau
sių geografinių žinių ir vadin
dama tai “progresyviu” švieti
mu. To rezultatai: jaunuoliai ži
no, ką Lodge pasakė apie Diem, 
bet nežino Vietnamo geografi
nės padėties, iš kurios plaukia 
to krašto svarba. Netolimos 
praeities rezultatas: Bismarkas 
žinojo, kad Bohemijos valdyto
jas bus ir Europos valdytojas; 
žinojo tai ir gen. Pattonas, ir 
jis skubėjo su tankais užimti 
Bohemiją anksčiau nei Sovie
tai- Bet užsienių politika buvo 
“grįsta socialinėm studijom”, 
kurios rodė, kad rytų Europą 
turi valdyti komunistai, ir Pat
tonas buvo sugrąžintas.

— Haiti lapkričio 14 ir 15 iŠ 
naujo liūtyse bei potvyniuose 
žuvo 500; nuo hurikano Floros 
buvo žuvę 5,000.

Vyriausybes viršūnes Honolulu tariasi, kas daryti su Vietnamu ir kitais piety 
Azijoje. Bet Afrikoje ir lotynij Amerikoje irgi šiaušiasi prieš Amerikos įtaką

Atsisakymo priežastis —-esą 
Amerika per savo CLA rengu
si perveršrrią^priėš Cambodia 
vyriausybę!? rėmusi pervers
mininkus pinigais ir ginklais iš 
tam tikslui veikiančių centrų 
Thailande ir P. Vietname.

Iš Cambodia turi išvykti ir 
Amerikos kariai, kurių ten bu
vę 65. Diplomatinė tarnyba pa
silieka-

Cambodia neatsisakė karinės 
bei ūkinės paramos iš Sovie
tų ir kom. Kinijos. Priešingai, 
paskelbė kviečianti iš komunis

sau nei Argentinai. Priminė, 
kad yra daugiau Amerikos ka
pitalo kitose Argentinos gyve
nimo srityse. Priminė taip pat. 
kad pernai Amerika importavo 
į Argentiną už 400 mil. Tai 30 
proc. viso Argentinos importo.

SOMALIJA: Sovietinis tiltas Afrikoje?
Somalijos, Afrikoje, mm. 

pirm. Abdirashid Ali Sherma- 
ke pasiskelbė priimąs Sovietų 
karinę paramą — ne Vakarų, 
nes Vakarai siūlė 18 mil., o So
vietai pažadėjo 31 mil. kari
nės pagalbos.

DARBO FEDERACIJA 
HOFFOS NEĮSILEIDO

AFL-CIO suvažiavimas lapkri
čio J9 atmetė siūlymą priim
ti į federaciją sunkvežimių uni
ją (Teamster). vadovaujamą 
Hoffos, su 1.5 mil. narių; ne
įsileido taip pat tarptautinės 
uostų darbininkų unijos, ku
rioje buvo insifiltravę komunis
tai. Hoffos unija buvo pašalin
ta 1957 dėl joje įsigalėjusios 
korupcijos.

Federacijos suvažiavimas pa
sisakė už mokesčiu sumažini
mą, sumę viešiesiem darbam 
padidinimą, darbo savaitės su
trumpinimą iki 35 valandę, at
lyginimo minimumo pakėlimą 
iš 1.25 iki 2 dol., o dėl auto- 
matinimo darbe pasisakė, kad 
būtų sudaryta komisija tam rei
kalui specialiai tirti.

APIE PROFESORIŲ: Ar jūs amerikietis?
Prof. Barghoom lapkričio 19 

pasakojo savo suėmimo istori
ja, valstybės departamento pa
reigūnam 5 valandas. Spaudo
je pasirodė to pasakojimo nuo
trupos. — Spalio 31 apie pu- ką, kada jis gyveno Maskvoje 
siau aštunta, vakaro profeso- 1943-47, o taip pat kada at- 
rius išlipo iš automobilio prie vykdavo į Sovietus. Jam pasa- 
Metropol viešbučio durų. Prie 
jo priėjo nepažįstamas vaiki
nas, paklausė: "Are you ame- 
rican?”, Įdavė kažkokius popie
rius ir dingo. Profesorius ma
nęs. kad tai propagandiniai lai
kraščiai. matęs tarp jų fotogra
fines nuotraukas ir įsidėjęs į Barghoom buvo suimta* atsi- 

kovose su policija žuvo 19, su- apsiausto kišenių. Tada prišo- 
žeista 70. Teroristai siekia su- ko prie jo iš priešais stovėju- 
daryti paniką ir sukliudyti šio automobilio vyrai, pačiupo 
gruodžio 1 rinkimus. jį, įtraukė į automobilį ir sura-

— Venezuelos sostinėje Ca- 
racas teroristų veikla tiek sus
tiprėjo, kad lapkričio 19 rytą 

tinių kraštų specialistus socia
lizmui vykdyti.

Cambodia laikė save "neu
tralia" valstybe. Dabar pasine
šė į komunistinį bloką. Jos ka
raliaus Sihanouk apsisprendi
mą trauktis nuo Amerikos ir 
artėti prie komunistinio bloko 
nulėmė jo pareikštas pramaty- 
mas, kad pietų Azija neišven
giamai teksianti komunizmo 
bangai. Paties Sihanouk artėji- 
jimą į tą bangą pagreitino įvy
kiai Vietname — baimė, kad ir
Sihanouk nebūty nuverstas.

Cambodia ne vienintelis kraš

Davė suprasti, kad ši rinka ga
li būti atidaryta ir ne Ameri
kos importui. 0 Į Amerikos 
ūkinę paramą ministeris pažiū
rėjo ne kaip į auką, bet kaip 
į Amerikai pelningai investuo
tą kapitalą.

Somalija, Etiopijos kaimynė, 
turi 2.7 mil. gyventojų, daugu
ma beraščių, klajoklių, bet no
ri turėti ne 4,000 kariuomenės, 
o 20,000. Tai patogi galimybė 
Sovietam atgabenti specialistus 
ir suorganizuoti kariuomenę, 
kuri būtų Sovietam tiltas į Af
riką, kai tai nepasisekė Konge, 
Ghanoje. Per trejus šios vals
tybės gyvavimo metus Sovietai 
sudėjo 63 milijonus. Tiki, kad 
dabar jau laimėjo.

Amerika Somalijos slinkimu 
į Sovietų įtaką tiek nesirūpina 
kaip pietų Azijos likimu.

tas, kuris kelia rūpestį Ameri
kos politikai. Pakistanas, Ame
rikos sąjungininkas, jau seniau 
iš sąjungininkų pasitraukė 
neutralumo link, suartėdamas 
su kom. Kinija, bet kita sauja 
imdamas pinigus ir iš Ameri
kos Indonezija prokomunis
tinė, imanti pinigus iŠ Ameri
kos, Sovietų fe Kinijos, virto 
naujų agresijų| Židiniu, dėl ku
rio jau aliarmavo ir Australija. 
Amerikos suorganizuota pietų 
valstybių sąjunga Seato pasiro
dė bejėgė prieš komunistų ag
resiją. Anglija suorganizavo

AMERIKOS KARDINOLAI visi susirinkime: Mclntyre, Cushing, Spellmann, Ritter, Meyer.

KONGE: Sovietų diplomatui nuvilko ir marškinius
lapkričio 
diplomą-

Kongo saugumas 
19 suėmė du Sovietų 
tus, kurie grįžo automobiliu iš 
Prancūzų Kongo. Kai jie sakė
si esą neliečiami diplomatai, tai 
paliko juos automobily, ku
riam iš padangų išleido orą. 
Kai po valandos pastebėjo, kad 
vienas iš neliečiamųjų užsikišo 
popierį už marškinių, tai ištrau
kė juos iš automobilio už kojų 

kino rankas. Po apklausinėjimo 
milicijos nuovadoje nugabeno 
į Lubiankos kalėjimą. Laikė vie 
nutėje, daugiausia laiko tardė, 
kaltino šnipinėjimu per visą lai

kė, kad jam perduoti popieriai 
buvę atominių įrengimų nuo
traukos. Daugiausia tardė apie 
tuos iš Sovietų bėglius, kuriuos 
jis Vokietijoje apklausinėjo 
1949-51. jų tada buvo apie 200.

Sustiprėjo Įtarimas, kad prof.

tuisti už Amerikoje suimtu* 
kaip tik prieš tai tris sovieti
niu* šnipus su Amerikos pilie
čiu Butenko. 

naują valstybę Malaysia, prieš 
nurią nukrypo Indonezijos ne
apykanta ir agresijos mėgini
mai.

Honolulu konferencija, ku
rioje nuo lapk. 20 dalyvauja 
Amerikos politinės ir karinės 
viršūnės (valstybės sekr. Rusk, 
aps. sek. McNamara, jungt. 
štabo viršininkas gen. Taylor, 
ambasadorius Lodge ir gen. 
Karkins iš Saigono) turės 
spręsti Amerikos politiką ne 
tik Vietname, bet ir visoje pie
ty Azijos srityje.

Patriotas.. ir išdavikas
Kom. Kinijos užsienių reika

lų ministeris lapkričio 20 svei
kino Cambodia karalių Siha
nouk dėl patriotizmo ir paža
dėjo remti jo kovą “prieš A- 
merikos imperializmą”.

Thailando užsienių reikalų 
ministeris lapkričio 20 aiškino, 
kad Cambodia Sihanouk “par
davė savo kraštą kom- Kinijai”.

DIDELIS PAVOJUS 
VIETNAME

Komunistai sustiprino puoli
mus. Vyriausybės kariuomenė 
neteko kontrolės dviejose svar
biose ir turtingose provincijo
se. Padėtis esanti katastrofiška.

ir nutraukė marškinius, kad at
imtų popierį. Kai neliečiamieji 
mėgino ištrūkti iš Kongo sau
gumo sunkvežimio, tai buvo pa
liesti saugumiečių lazdų, pas
kui Įkišti Į kalėjimą.

Rastieji popieriai rodė, kad 
sovietai remia sąmokslą Adou- 
los vyriausybei nuversti. Tam 
Gizengos šalininkai ture j o 
paskelbti egzilinę vyriausybę 
Prancūzę Konge.

Sovietų atstovybės namus 
Leopoldville apstojo Kongo 
karinė sargyba. Nukirpo tele
foną, išjungė elektrą visam na
mui, kuriame yra 100 atstovy
bės tarnautojų. Kai mėgino į

KARAS BAIGTAS: Dėl viščiu- 
ky.

Ženevoje ekspertų teismas 
sprendė Europos ūkinės bend
ruomenės ir Amerikos bylą dėl 
viščiukų- Amerika tvirtino, kad 
bendruomenės pakelti muitai 
padarė Amerikai 46 mil. nuos
tolio. Europa aiškino, kad tik 
19 mil. Ekspertų teismas pripa
žino 26 mil. Kaip Amerika tuos 
milijonus atgaus — neaišku. 
Greičiausia turės pati pakelti 
muitus kai kuriom Europos 
bendruomenės prekėm.

Balsai, kokių nebuvo pir-1 
moję sesijoje

Vatikano II susirinkimo ant
ra sesija bus nutraukta gruo
džio 4. Popiežius Paulius VI pa
ragino paruošti ligi to laiko 
sprendimus. Lig šiol buvo klau
simai referuojami, diskutuoja
mi, tiriama ar sudarinėjama su
sirinkimo dalyvių nuomonė 
klausimais, kurie lietė Bažny
čios organizaciją, liturgiją, tak
tinius kai kurių tikėjimo tiesų 
formulavimus (ne pačias tie
sas).

Eilė klausimų išaiškėjo: 1 A- 
paštalavimo darbam telkti ir pa
sauliečius, 2. Bažnytinio admi
nistravimo klausimais daugiau 
atsakomybės pavesti vietos vys
kupam, nuimant ją nuo Vati
kano kurijos, 3. Bažnytinės li
turgijos klausimu daugiau var
toti vietines kalbas liturgijoje 
ir pačią liturgiją daryti papras
tesnę, mažiau sudėtingą, 4. Vie
nybės su kitais tikėjimais sie
kiant, savojo tikėjimo tiesas 
formuluoti taip, kad būtų pa-

KIEK DALYVIŲ IŠ KENČIAN
ČIOS BAŽNYČIOS?

- Pranešimu iš Romos, The 
Tablet laikrašty teigiama, kad 
antrojoj sesijoje iš pavergto
sios Bažnyčios dalyvauja 111 
vyskupų. Iš Lenkijos 70 vysku
pų atvyko 27. Iš Bulgarijos ne
atvyko 3 vyskupai, iš Rumuni
jos 4. “Iš trijų. Baltijos valsty
bių. pagrobtų SSSR, kurios tu
ri iš viso 8 vyskupus, tik 3 
egziliniai vyskupai tegali čia da
lyvauti”. Iš Čekoslovakijos 15 
vyskupų atvyko 4 Iš Vengrijos 
tegavo leidimus išvykti 5. Al
banijos 3 vyskupai neišleisti. 
Neišleisti iš Š. Vietnamo nė 
vienas iš 10 vyskupų; taip pat 
iš Kinijos, kur 17 vyskupų ka
lėjimuose, kiti tremtyje.

atstovybę įeiti pora Čekoslo
vakijos atstovybės diplomatų, 
sargyba juos sulaikė ir pastatė 
trim valandom smarkiame lie
tuje.

DELEGACIJA Į ROMA 
IŠ LIETUVOS?

Žiniom iš Lietuvos, Sovietai 
atsiunčia į Romą 7 kunigų de
legaciją. Manoma, prašys audi
encijos pas popiežių Paulių VI 
ir norės įteikti jam dovaną, o 
taip pat vizituos kairiųjų italų 
delegaciją, kuri lankėsi šią va
sarą Lietuvoje iš Florencijos.

KVIEČIAI IR AUKSAS
Amerikoje viltys, kad už 

kviečius iš Sovietų bus gauta 
250 milijonų dol. aukso, tirps
ta Iždo sekr. Dillonas pranešė, 
kad Sovietai atsisako kviečius 
pirkti, jei nebus duodama jiem 
kredito 75 proc., jie mokėtų 
grynais tik 25 proc.
— Anglę feldmaršalas Mont- 

gomery reikalauja taip pat.
kaip ir Eisenhoueris, sumažin- čių vyskupų 
ti anglų karines jėgas Vokieti
joje — palikti 4ik 55.000. Esą 
daug svarbiau sustiprinti pozi
cijas i rytus nuo Sueso, nes 
ten dabar perkeltas šaltasis ka
ras.

KARDINOLAS BEA, kuriam spe- 
cialiat skirti ryšiai su kitais tikėji
mai^

gerbti kitų tikėjimų žmonės — 
iš čia kyla dokumentas, pabrė
žiantis kiekvieno asmens tikėji
mo laisvę, nuimantis tradici
nius kaltinimus nuo žydų tau
tos už Kristaus nužudymą.

Visa ta Bažnyčios susirin- - 
kimo kryptis buvo palankiai su
tinkama protestantų, palankiai 
žydų, palankiai tų, kurie save 
pagrįstai vadina liberalais-

Kai kurie laikraščiai, ar ieš
kodami sensacijos ar reikšdami 
savo norus, kad taip būtų, net 
ir klaidingai pranešinėjo, kad 
jau beveik atsisakyta dogmų 
kaip popiežiaus neklaidingu - 
mas, Marijos kultas; jau beveik 
atsisakyta nuo kunigų celibato 
ir tt.

Šiaip jau rūpestingai infor
muodama apie pareiškimus Baž
nyčios susirinkime, spauda kaž
kaip tylom apėjo vieną klausi
mą — likimą pavergtosios, ken
čiančios Bažnyčios, kuri klai
dingai vadinama tylinčiąja Baž
nyčia. Kaip tik tos kenčiančios 
Bažnyčios atstovai čia ir sulau
žė tylą, rūpestingai išlaikytą 
pirmosios sesijos metu.

Spalio 25. svarstant “de Ec- 
clesia” santvarką, kurioje kal
bama apie pasauliečių apašta
lavimą, Poznanės arkivyskupas 
A Baraniak prabilo, kad nu
matyta schema tinka Bažnyčiai, 
kurios nariai naudojasi tikėji
mo laisve. Bet ji netinka ten. 
•kur tikintieji tos laisvės netu
ri ir kur tikėjimo išpažinimas 
jau yra karžygiškas aktas. Ar
kivyskupas kreipėsi į Bažnyčios 
susirinkimą, kad jis pasakytų 
žodžius, iš kurių persekiojamie
ji pasauliečiai matytų, kad jie 
nėra užmiršti laisvųjų maldose 
ir kad jų apaštalavimas gali 
reikštis bent jų maldom už jų 
persekiotojus.

Prie Poznanės arkivyskupo 
tuojau prisijungė Čekoslovaki
jos vyskupas Francesco Toma- 
sek- Visų Čekoslovakijos vys
kupų vardu jis apeliavo, kad 
susirinkimas kreiptųsi į tėvus, 
iškeldamas jų reikšmę tikėji
mui išsaugoti ir perduoti vai
kam, nes tai vienintelė pali
kusi priemonė pavergtoje Baž
nyčioje. Savo žodžiam paremti 
jis šaukėsi autoriteto popie
žiaus Pijaus XI, kuris 1920. bū
damas nuncijus Varšuvoje, bu
vo vienintelis diplomatas, ne
pasitraukęs iš savo posto bol
ševikam prie Varšuvos artė
jant.

Dviejų ganytojų balsai dė
mesio verti ne tik dėl to. kad 
jie rodė, jog “tylinčios Bažny
čios” vardas turi tekti ne pa
vergtąja! Bažnyčiai. Jie. tos pa
vergtosios Bažnyčios ganytojai, 
buvo šaukiančios Bažnyčios at
stovai.

Dėmesio verti ir dėl to. kad 
pirmojoj sesijoje panašių bal
sų nebuvo. Egzilinių ukrainic- 

memorandumas 
buvęs Išimtas iš apyvartos, sie
kiant išlaikyti tylą. Buvo tiki
ma, kad už tylą gali būti su
mokėta tam tikra laisve. Tylos 
pralaužimu antroji sesija išsis
kyrė nuo pirmosios.



2 DARBININKAS 1963 m., lapkričio 22 d., nr- 79.

PARTIJA RADO: SUNAIKINTI PARTIZANU PAVEIKSLA. 
KAD PAVERST LIETUVIUS SOVIETINIAIS PATRIOTAIS

Rašo dr. A r S. Vardys -Slavic Revieiv5* žurnale

tų išvengtas organizuoto parti
zanų sąjūdžio sunaikinimas. 
Buvo tiesiog nepaprastas daly
kas. kad jie ištesėjo kovą taip 
ilgai.

“■Reiktų pridėti, kad nors 
partizanam nepavyko pasiekti

kiant dabartinę lietuvių gene
raciją paversti sovietiniais pa
triotais“.

Kai partizaninės Lietuvos 
laikotarpis jau galima svarsty
ti iš perspektyvos, matyti, ko
kios neįkainojamos vertės tu-

Partiianų sąjūdis pokarinė
je Lietuvoje — tokiu vardu 
V’isconsino universiteto žurna
le “Slavic Review” 1963 rugsė
jo nr. rašo dr. V.S. Vardys, to 
universiteto politinių mokslų 
assist. profesorius. Per 24 žur
nalo puslapius autorius nagrinė
ja šiuos klausinius: partizanų 
sąjūdžio atsiradimo priežastys, 
partizanų organizaciją, sieki
mai, veikla; rezistencijos išgesi
no priežastys.

Tie visi klausimai lietuviui 
skaitytojui yra daugiau ar ma
nau pažįstami. Pažįstami dau
giausia iš partizanų vado J. 
Daumanto dokumentinės kny
gos “Partizanų”. Šiek tiek pa
žįstami iš kitos dokumentinės 
medžiagos, kurią iš liudininkų 
surinko Kersteno komitetas, 
ypačiai vertingų MVD pulkinin
ko Burlickio parodymų. Pažįs
tami iš gausios literatūros apie 
partizanus, paremtos daugiau
sia jau anais dokumentais.

Dr. V.S. Vardys savo straips
nyje naujas tuo, kad jis aną 
partizaninės pusės šaltini pa
pildė antros pusės — partizanu 
priešu, sovietiniais šaltiniais.

Tos sovietinės šviesos auto
rius vartoja gausiai atskirus 
leidinius kaip A. Vabalo “Krau
ją sugėrė Dzūkijos smėlis" (Vil
nius 1960), P. Rimkaus “Tai 
buvo Leipalingyje’ ’ (Vilnius 
1901)- B. Baranausko ir G. Ers- 
lavaitės "Žudikai bažnyčios 
prieglobstyje" (Vilnius 1960), 
JI. Chieno. K. Šmigelskio ir E. 
Uldukio “Vanagai iš anapus“ 
(Vilnius 1960); bendrinius vei 
kalus kaip Lietuvos TSR isto
rija (Vilnius 1958). Sovietų di
džioji enciklopedija; o taip pat 
laikraščius kaip “Pravda". “Iz- 
vestija”, “Tiesa". "Sovetskaja 
Litva.”, “Pergalė". “Komunis
tas”. "Švyturys." "Lietuvos pio
nierius". “Tarybinis mokyto
jas”.

Vardžio minimo sovietiniai 
šaltiniai dėmesio verti pirmiau
sia tuo. kad jie iš esmės pat
virtina faktus, kuriuos skelbė 
lietuviški šaltiniai — apie re
zistencijos pajėgumą, žūtbūti
nės kovos aštrumą, didžias au
kas iš abiejų pusių, kovos tiks
lus. viltis. Patvirtina net. kad 
organizuota rezistencija truko 
iki 1950-52 metų ir kad

paskutinis sąjūdžio vadas bu
vo Vanagas — A. Ramanaus
kas, mokytojas, gimęs Ameri

koje, suimtas ir nužudytas 1956.
Sovietinė medžiaga įdomi dar 

ir tuo, kad ji daugiausia iš 
1960-62 metų laikotarpio. Tai 
rodo, kad apie šiuos metus dau
giausia dėmesio imta skirti par
tizanam ir apie juos viešai kal
bėti. Dr- Vardys savo studiją 
ir baigia partizanų sąjūdžio su
naikinimu, jo nesėkmės prie
žastim, bet taip pat jo reikšme 
tada, kai partizanų beliko atmi
nimas, kuriuo ir susirūpino ko
munistų partiją:

“Du veiksniai atrodo esmi
niai, nulėmę partizanų likimą.

Vienas, jų vadai pervertino sa
vo pajėgas ir politinio laimėji
mo galimybes. Jie klaidingai į- 
vertino tarptautinę raidą bei 
Vakarų siekimus ir klaidingai 
laukė paramos iš Jungtinių 
Valstybių bei Didžiosios Brita
nijos. Antra, be paramos iš už
sienio ilgo laiko partizaninis 
karas prieš Sovietų totalinio ka
ro strategiją kariniu atžvilgiu 
buvo neįmanomas, ypatingai vi
suotinės sovietizacijos sąlygo
mis. Stipri valia, pasiaukojimas 
ir gyventojų parama ilgoje ei
goje yra nepakankami, kad bū

jų tiesioginio politinio tikslo— 
atstatyti Lietuvos nepriklauso
mybės, tačiau jų pasipriešini
mas buvo gilios reikšmės nau
jajam lietuvių gyvenimui.

Partizanų pasiaukojimas tau
tiniam idealam ir siekimam, at
rodo, sustiprino tautinę ištiki
mybę Lietuvoje-

Sprendžiant iš propagandos, 
pradėtos po Lietuvos komunis
tų partijos konferencijos 1958, 
tarp Lietuvos gyventojų pasili
ko patriotizmo žadinąs sąjūdžio 
vaizdas, ir režimas rado, kad 
šį vaizdą būtina sunaikinti, sie

NEW YORKE lapkričio 17 Lietuvos vyčiai suvaidino A. Gustaičio ‘‘Sekminių vainiką“. Vidury vaidinimo 
režisierius J- Bolevičius. Nuotr. P. Ąžuolo.

rėjo J. Daumanto knyga "Par
tizanai“. Tai buvo pirmas, au
tentiškas ir pagrindinis šalti
nis, iš kurio išaugo ir vaizdas 
apie partizanus ir iš to vaizdo 
išaugęs užsieniuose lietuvių par
tizanų kultas.

Daumantas užbėgo už akių 
sovietinei propagandai, kurios 
paskiau leidžiamos knygos nie
kinančios partizanus, jau nepa
jėgia to vaizdo sunaikinti.

Šia prasme ir d r. Vardys už
bėgo už akių sovietų propagan
dai. Jis yra tarp tų pirmųjų, 
kurie anksčiau už Sovietus Įei
na į Amerikos mokslinę litera
tūrą su lietuviškai nušviestu Lie 
tuvos partizanų sąjūdžio supra
timu ir vaizdu.

PRIEŠ 600 METŲ

.“Avė, Mergelė Marija, išgel
bėk mus nuo pragaro, 1362“. 
Toks parašas sena vikingų kal
ba, plokščiam akmeny, kurį at
rado vienas švedų darbininkas 
Amerikoje tarp Aleksandrijos 
ir Kensingtono miestų, Minne- 
sotos valstybėje. Dabar tas ak
muo yra Aleksandrijoje, preky
bos rūmuose, kaip paminklas, 
jog senieji vikingai, kurie dar 
prieš Kolumbą atvyko į Ameri
ką. buvo geri krikščionys ir Ma
rijos garbintojai.

DABAR JŪS GALITE APLANKYTI savo artimuosius Lietuvoje.
Mūšy įstąįga taip pat sutvarko pramogines ir biznio keliones į 
visus Sovietų Sąjungos valdomus kraštus. Mes parūpiname vizas, 
sutvarkome rezervacijas ir kt. SmuLkesmoms informacijoms rašy- 
kite/skambinkite daugiausia patyrusiam kelionių biurui j •*$. Europą

COSMOS TRAVEL BUREAU, Ine.
45 W. 45 Street, New York 36, N.Y. • Tel. Clrcle 5-7711

JŪSŲ GIMINĖMS IR DRAUGAMS LIETUVOJE!
DABAR LAIKAS SIŲSTI SIUNTINIUS ŠVENTĖMS

Cosmos Parcels Express Corporation
Paskubina jūsų siuntinį jūsų draugams ir giminėms į bet kurią. 
SSSR dalį............................................Licensed by V/O Vneshposiltorg
SIUNTINIAI APDRAUSTI — PRISTATYMAS GARANTUOTAS 

------ GAVĖJAS NIEKO NEMOKA ------
Visuose mūsų skyriuose jūs rasite didelį pasirinkimą medžiagų 
moteriškiems ir vyriškiems drabužiams ir tuo sutaupysite nei per
kant kitur. Jūs galite gauti ir kitokių reikmenų tinkamų siunti
niams pigiau nei bet kur kitur. Dėl papildomų informacijų ir nemo
kamų kainaraščių rašykite ar aplankykite jums artimiausi v skyrių:
• NEW YORK, 3, N.Y. — 39 - 2nd Avenue _________  Al 4-5456
• N£W YORK 11, N. Y. — 135 W. 14th Street ............. CH 3-2583
• BROOKLYN 11, N.Y. — 370 Union Avenue ............. EV 4-4952
• BROOKLYN 7, N.Y. — 600 Sutter Avenue _______  OI 5-8808
• ATHOL, Mass. — 61 Mt. Pleasant Street ................... CH 9-6245
• BOSTON 18, Mass. — 271 Shavvmut Avenue ............... Ll 2-1767
• SOUTH BOSTON, Mass. — 359 West Broadvvay .... Tel. 268-0068
• BUFALLO 6, N.Y. — 332 Fillmore Avenue ............... TL 6-2674
• CHICAGO 22, III. — 2222 W. Chicago Avenue _____  BR 8-6966
• CHICAGO 8, III. — 3212 So. Halstead Street _____  WA 5-2737
• CLEVELAND 13, Ohio — 904 Literary Road ........... TO 1-1068
• DETRO1T, Mich. — 7300 Michigan Avenue ............... VI 1-5355
« GRAND RAPIDS, Mich. — 606 Bridge St., N.W........ GL 8-2256
• HAMTRANCK, Mich. — 11333 Jos. Campau ............. TO 7-1575
• HARTFORD 14, Conn. — 200 Franklin Av„ Tel. 2338030, 2460215
• IRVINGTON 11, N. J. — 762 Springfiela Avė.......... ES 2-4635
• YOUNGSTOVVN 3, Ohio — 21 Fifth Avenue ............. R! 3-0440
« YONKERS, N.Y. — 555 Nepperhan Avė ................... GR 6-2681
• LOS ANGELES 22, Calif. — 960 So. Atlantic Blvd. .. AN 1-2994
• LAKF.VVOOD, N. J. — 126 - 4th Street .....................   FO 3-8569
• NEWARK 3, N. J. — 428 Springfield Avenue _____  Bl 3-1797
• NEW HAVEN, Conn. — 509 Congress Avė................_ LO 2-1446
• PATERSON 1, N. J. — 99 Main Street MU 4-4619
« PASSAIC, N. J. — 176 Market Street GR 2-6387
• PH1LADELPH1A 23, Pa. — 525 W. Girard Avė.__PO 5-5892
« PITTSBURGH 3, Pa. — 1015 E. Carson Street __  HU 1-2750
• SAN FRANCISCO, Calif. — 2076 Sutter Street____  Fl 6-1571
• VVATERBURY, Conn. — 6 John Street __________  PL 6-6766
» VVORCESTER, Mass. — 174 Millbury Street ______  SW 8-2868

KO VIS
Lietuvoje bolševizmas paver

gė žmones; bet kova dėl jų 
dvasios pavergimo tebeeina. 
Prieš kurias dvasios žymes bol
ševizmas tebesistengia kovoti, 
pasako G. Zimanas str. “Ben
droje talkoje" žurnalo “Per
galės" Nr. 9. 1963.
Turi dar sunaikinti, ko nesu
naikino Stalinas:

Jis skiria du laikotarpius Lie
tuvos okupacijoje: ‘ "asmeny
bės kulto", vadinas. Stalino lai
kais ir po Stalino, dabartinius. 
Kada Stalino laikai baigti, tai 
Zimanas jaučiasi laisvas juos 
kritikuoti ir dėl to apie juos 
rašo: “Asmenybės kulto lai
kais dažnai menkinome praei
ties atgyvenų įveikimo uždavi-

DAR NEGALI NEKOVOTI
IŠ LIETUVOS

ni. Užteko Stalinui pasakyti, 
jog, likvidavus bazę, likviduosis 
ir antstatas”. Buvę, pasak Zi
mano. pasitikima žodžio galy
be. Dabar pasirodę, kad žodžio 
galybė nebuvo tokia visagalin
ti ir negalėjusi panaikinti “pra
eities atgyvenų”. Net dabar 
“tai šen. tai ten. žiūrėk ir iš
lenda sena”. Tas praeities 
“opas“ reikia dabar įveikti. 
“Mes to negalėjome padaryti 
pereinamuoju iš kapitalizmo į 
socializmą laikotarpiu. Tačiau 
tai būtina padaryti dabar, per
einant iš socializmo Į komuniz
mą. Smūgis praeities piktžaiz- 
dėm yra kartu smūgis buržuazi
nei ideologijai — kiekvienas 
smūgis buržuazinei ideologijai 
yra taip pat smūgis buržuazi
nės sąmonės liekanoms“.

Tie migloti žodžiai reiškia: 
ko neatliko Stalinas, turi atlik
ti Chruščiovo talkininkai. Taigi 
kalbos apie atolydį viduje, apie 
režimo sušvelnėjimą ir dides
nes laisves žmogaus minčiai— 
pasakos.
Nuosavybės grobstymas ir vie- 
tininkiškumas:

Zimanas pereina prie tų "at
gyvenų", kiek jas liečia litera
tūra. Jei literatūra turi su jom 
kovoti, tai užuot kovojus, apie

kai kurias visai tyli. “Socialis
tinės nuosavybės grobstymas, 
pavyzdžiui, yra ypačiai atkakli 
ir gaji atgyvena, bet mes be
veik neturim kūrinių, kuriuose 
ji būtų demaskuota, pašiepta, 
išjuokta, kurie skiepytų neapy
kantą ir panieką besikėsinan
tiems Į visuomenės turtą“.

“Žymiai geriau sekasi, atro
do, kitai temai, susijusiai su 
praeities atgyventų įveikimų, 
būtent, kovai prieš buržuazi
nį nacionalizmą .. . Galima sa
kyti, jog kova prieš buržuazinę 
nacionalizistinę ideologiją, jos 
praktiką yra savotiška pokari
nio laikotarpio tradicija- Ją pra
dėjo Petras Cvirka ... Beveik 
visi geriausi lietuvių tarybinės 
pokario laikotarpio literatūros 
kūriniai yra įkvėpti kovos prieš 
nacionalizmą patoso... Ir vis 
dėlto taip pat ir šiuo atveju 
mes negalime jaustis viską pa
darę. Dalykas yra tas, jog bur
žuazinio nacionalizmo atgyven- 
nos nėra nekintamos, jos taip 
pat prisitaiko, keičia savo pa
vidalą .. . Pačiu pirmuoju po
kariniu laikotarpiu buržuazinis 
nacionalizmas labiausiai pasi
reiškė atvira banditine arba 
pogrindine kova. Tada eilė 
kūrinių demaskavo būtent šią 
kovą. Pradedant J. Baltušio 
“Abyšale” ir baigiant M. Sluc-

kio “Neprašytais svečiais", J. 
Marcinkevičiaus “Dvidešimtu 
pavasariu". V. Rimkevičiaus 
•kūriniais ar E. Mieželaičio “Bro
liška poema", kova prieš bur
žuazinį nacionalizmą paprastai 
vaizduojama kaip kova prieš 
aiškų priešą. Tų kūrinių didvy
riai dažniausiai yra tie, kurie 
stoja į kovą prieš ginkluotą 
banditą arba pasalūnų diver
santą”.

Per dvidešimt metų padėtis 
pasikeitė. Atviro pasipriešini
mo. t.y. partizanų kovos, nėra. 
Bet tai nereiškia, kad, pasak 
Zimano, “nacionalistinė galvo
sena” išnyko. Zimanas rodo, 
kad ta “nacionalistinė galvose
na“ pasireiškia dabar jo vadina 
mu “vietininkiškumu”- “Tai 
atsitinka tada, kada darbuoto
jas. vadovas ima respublikos, 
krašto, srities, rajono, miesto 
interesus priešpastatyti bend
riesiems interesams”. Kas tie 
bendrieji interesai, tiesiais žo
džiais autorius nepasako, bet 
jie reiškia Maskvos ir Rusijos 
interesus, kurie turi būti aukš
čiau statomi už vietinius tauti
nius interesus. Tais tiesiais žo
džiais nekalba, tur būt. ir Lie
tuvoje. Bet Zimanas pakartoja 
Lietuvoje vartojamus žodžius 
“mes" ir “jie". Zimanas pri
pažįsta. kad sunku kovoti prieš 
vietos gyventojų norą statyti 
tautinius reikalus aukščiau už 
Maskvos reikalus. “Sunkumas 
kovoti prieš tokius reiškinius 
yra tas. kad vietininkiškumas 
gali maskuoti patriotizmu, ta
riamu vietinių interesų gyni-

( nukelta į 5 pcl.)

(RANE SAVINOS & Loan Association

B. B. PIETKIEVVICZ, Pres.
47 and Rockwell Street. Tel. LAfayette 3-1083 

Nemokamai vieta automobiliams

41/2 % INVESTMENT
ACCOUNTS

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

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

; VALANDOS: Pirmd. ir ketvirt. 9:00 ryto — 8:30 vakaro; Antrad. ir 
penktadienį 9:00 ryto — 5:00 vakaro; šeštadienais 
9:00 ryto — 12.00 dienos. Trečiadieniais uždaryta.

SIŲSKITE Į LIETUVĄ IR SSSR 
DOVANŲ SIUNTINIUS

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

Išpardavimas nepaprastai žemom URMO KAINOM 

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

LIETUVOS VYČIAI AMERIKOJE
50 metų veiklos istorine apžvalga 

Parašė
IGNAS SAKALAS ir STASYS PIEŽA

Alt ŽINAI, kur. kaip ir kodėl ši reikšminga organizacija įsikūrė? 
Kas davė jai vardą? Kokius darbus ji atliko Lietuvos labui?

(CekĮ ar money orderį rašyti vardu KNIGHTS OF LITHUANIA 1 
Skaitydamas šią įdomią knygą, rasi šimtus įvairiu faktų, susipa
žinsi su Lietuvos vyčių steigėjais, veikėjais, rėmėjais; dalyvausi su 
jais jų metiniuose suvažiavimuose nuo Maino iki Kalifornijos, gė
rėsies Amerikos lietuvių jaunimo energija, jų lietuviška dvasia 
Knyga meniškai išleista, kietais viršeliais, su daugybe fotografijų. 
160 puslapių. Svarbi turėti kiekvienai lietuvių šeiniai.

Išleido Lietuvos Vynai <avo auksinio jubiliejaus proga. Knygos 
kaina .$5.00, su persiuntimu $5.50. Užsakymą siųsti adresu:

LORETTA MACEKONIS
1520 N. LARAMIE AVĖ., CHICAGO 51. ILL.

WOOOHAVEN, N. Y., motery būrelis surengė susipažinimo popietę Darbininko reikalam. Nuotr. P Ąžuolo.

118-125-130 ORCHARD STREET — GR 5-4525
Cor. DELANCY, N.Y.C.

KRAUTUVES ATVIROS KASDIEN IR SEKMADIENIAIS, 
IŠSKYRUS ŠEŠTADIENIUS, NUO S RYTO IKI 6:30 V AK.

S. Beckenteino krautuvėse kalbama rusiškai, lenkiškai, ukrainiškal
Važiuoti BMT išlipant E s s e x Street, keltis elevatorium į viršų, 

arba IND traukiniu D-6 Avenue Iki D e 1 a n c e y Street.
Atsineškite š) skelbimą, kuris bus ypatingai Įvertintas
--------- — . - .------

---- -------------------------
l| I;

VILNONĖS MEDŽIAGOS JŪSŲ ARTIMIESIEMS
IMPORTUOTOS IR VIETINĖS

Vilnonės medžiagos kostiumams, paltams ir suknelėms. Taip pat • 
j šilkinės, maišytos, spalvotos, lovoms užtiesalai, vilnonės skaros ir j 
‘ šalikai Geriausios rūšies pigiiausiomis kainomis. Specialus pa- j 
« tarnavimas paruošiant pakirtus j Europą. Užeikite ir įsitikinsite!

Į SUI’ERIOR PIECE GOODS CORP. i 

į 200 Orchard St. Tel. AL 4-83 19 New York 2, N. Y. I
............... . .............. ...........

Vi EISS X KATZ, INC.
187 ORCHARD ST., N. Y. C. TeL GR 7-1130

DIDMENŲ IR MAŽMENŲ PREKYBA 
DIDELIS PASIRINKIMAS AUDINIŲ

■ vyrų ir moterų eilutėm, apsiaustam, suknelėm ir kt.
■ Audimai angliškos ir vietinės vilnos, šilko, medvilnės.
■ Specialiai žemos kainos siunčiant audinius į ušsienį.
■ Mes padidinome savo patalpas, kad galėtume genau 

patarnauti klijentmn. Prašome užeiti ir pasižiūrėti!
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Kovoje už Lietuvos laisvę
Lietuva yra antrojo pasauli

nio karo auka- ši nelaimė yra 
juo skaudesnė, kad buvo kovo
ta tautų išlaisvinimo šūkiu, gi 
užbaigta dar didesne vergija. 
Po antrojo pasaulinio karo 
Europoje liko pavergtos ne tik
tai Baltijos valstybės, Lenkija 
ir Čekoslovakija, išsivadavusios 
iš seno caristinės Rusijos ir kai
zerinės Vokietijos jungo, bet 
ir Rumunija, Bulgarija, Vengri
ja bei žymi dalis pačios Vokie
tijos. Vargu kas galėjo tikėtis 
tokios pabaigos, kai buvo taip 
griežtai pasmerkta diktatūra 
bei svetimų žemių grobimas ir 
iškilmingai paskelbta visų tautų 
laisvė.

Atlanto charta, paskelbta 
1941 rugpjūčio 14, dar tik įsi
liepsnojus karui, žadėjo kiek
vienam kraštui teisę pasirinkti 
toki valdymą, kokio norės, ir 
kiekvienai tautai užtikrinti sau
gų gyvenimą savo sienose. Prie 
šios dekliaracijos 1942 sausio 1 
prisijungė 25 valstybės drauge 
su diktatūrine Sovietų Sąjun
ga.

Dar daugiau vilties paverg
tiesiem buvo suteikta, kai At
lanto chartos principai buvo 
padėti Jungtinių Tautų pagrin
dą n. Jungtinių Tautų charta, 
pakartojusi ir dar tvirčiau pa
brėžusi visų tautų lygybę bei 
laisvę, buvo priimta tuojau po 
karo paliaubų — 1945 birželio 
26 San Francisco mieste. Ta
čiau visi tie kilnūs pažadai at
nešė skaudžią nuovylą. Okupa
cija. diktatūra ir vergija tebe
tveria.

Kovoje už Lietuvos laisvę 
verta prisiminti vienas gana 
reikšmingas sutapimas. Keturi 
didieji sąjungininkai — Jungti
nės Valstybės, Didžioji Brita
nija, Kinija ir Sovietų Rusija 
1943 lapkričio 1 Maskvoje su
tarė steigti Jungtines Tautas vi
sų tautų laisvei saugoti bei gin

KUN. MATAS VEITAS

SUKILĖLIO TREMTIS
Iš 1863 mėty atsiminimy

(5)
Po kelių savaičių nepakenčia

mos kelionės etapais atvykau į 
Votegrą, Oloneco gub. apskri
ties miestą. Ten ilsėjaus dvi 
dienas, kalėjimo užvaizdos la
bai vaišingai priimtas. Užvaiz
dą Kachol ir jo žmona su dviem 
nepilnametėmis dukterimis, bu
vo ne žmonės, bet angelai, žmo
nių pavidale ir visų krikščic^ 
niškų dorybių pavyzdys.

Vitegra, esanti prie to pa
ties vardo upės, yra, kiek ma
čiau, gan švarus miestas, aukš
tumoje. Mieste yra susisiekimo 
valdyba. Pastatyti šliužai, t.y. 
dirbtinis vandens sulaikymas, 
kurie tarnauja perkelti laivam 
iš vienas upės į kitą ar į ežerą.

Už miesto, neprisimenu ku
riame varste, sustojau labai 
aukštoje vietoje, iš kur į kairę 
slėnyje tiesiog gražiausias vaiz
das, tiesiog gyvoji panorama. 
Palydovai neleido man ilgai čia 
užtrukti, nes laikas buvo šaltas 
ir pūtė vėjas.

Spalio paskutinėmis die
nomis atvykau į Cholmogorus, 
kur ilsėjaus dvi dienas vienas 

ti ir taikai užtikrinti. Su tuo 
visuotiniu siekimu sutapo lietu
vių tautos troškimas išsivaduo
ti iš nacinės vokiečių okupaci
jos. Kaune tą patį lapkričio mė
nesį įsisteigė Vyriausias Lietu
vos Išlaisvinimo Komitetas — 
Vlikas-

Vliko pastangos, nors pir- 
pirmiausia siekė Lietuvos išva
davimo, atitiko Vakarų sąjun
gininkų didžiam siekimui: išva
duoti pasaulį nuo nesaugumo, 
baimės, teroro ir prievartavimo 
Nebuvo, rodos, abejonės, kad 
po Hitlerio pralaimėjimo nebe
galės grįžti nei žiauri diktatūra 
nei vergiška okupacija. Deja, 
bolševikinė diktatūra tą idealą 
klastingai ir įžūliai sutrypė. 0 
sutrypė dėl to. kad Vakarų de
mokratijos negynė visų laisvės 
tokiu ryžtumu, su kuriuo ko
vojo prieš nacinę ir fašistinę 
diktatūrą ir okupaciją. Bolševi
kinis fašizmas ir imperializmas 
liko.

Lietuvių tauta tebekenčia 
sunkią bolševikinę okujJhciją. 
karčiai nusivylusi pokarine po
litika. bet nenustodama vilties 
susilaukti laisvės dienų. Paverg
tiem lietuviam yra didelė pa
guoda. kad laisvame pasaulyje 
tebeveikia Nepriklausomos Lie
tuvos diplomatinės atstovybės. 
Vyriausias Lietuvos Išlaisvini
mo Komitetas ir kitos laisvi
nimo organizacijos Vienas tė
ra pageidavimas, kad visada 
sklandžiai sutartų ir atkakliai 
priešintųsi bet kokiai koegzis
tencijos dvasiai, kuri norėtų sa
vų interesų labui palikti vergi
jos padėti.

Vlikui, kovojusiam jau vi
są dvidešimtmetį už Lietuvos 
nepriklausomybės atstatymą, 
linkime ir toliau geriausios sėk
mės. dėkojame JAV vyriausy
bei už parama ir kviečiame vi
sus lietuvius visomis jėgomis 
Vliko darbą remti.

kalėjimo kameroje, nes polici
ja išsiuntė mano pakeleives kai
man. iš kurio jos buvo kilusios.

CHOLMOGORAI apskrities 
miestas Archangelsko guberni
joje prie Kurapolnos upės, ži
nomas savo praeitimi. Čia 
1744-1781 m. gyveno ištremta 
kunigaikštienė Ona Leopoldai- 
tė su vyru kunigaikščiu Ulrichu 
ir vaikais. Ona Leopoldaitė, Ru
sijos carienės Onos Jonaitės 
duktė, su kunigaikščiu Antanu 
Ulrichu turėjo sūnų Joną, ku
rį. mirus jo senelei Onai Jonai- 
tei. dviejų mėnesių kūdikį pa
skelbė Rusijos caru. Pavydi ir 
godi valdžios pretendentė Elz
bieta, Petro duktė, sudarė są
mokslą, dėl kurio regentė Ona 
Leopoldaitė 1741 m. buvo pri
versta užleisti sostą Elzbietai 
Petraitei.

Ona Leopoldaitė pagimdė 
penktą sūnų, Aleksiejų, ir ne
trukus 1746 m. mirė Cholmo- 
goruose nuo gimdymo karščio. 
Tuo būdu jos pirmas nelaimin
gas vaikas, imperatorius Jonas 
Antanaitis, neteko motinos, ei

Rusai kraipė galvas ir nenorėjo
-------- --------------- Antroji dalis —------------- ?-------

PRINCETON universiteto žurnalo "Princeton Magazine" prieš trejus metus išspaus- 
dinostraipsnį "Ką rusai norėtų sužinoti ir išgirsti apie mūsų gyvenimą". Straipsnio autorė 
Liudmila Turkevič su savo vyrų, abudu profesoriai, buvo nuvykę į tarptautinę parodą 
Maskvoje 1959 ir ten skaitė paskaitas parodos lankytojam rusam. Prof. J. Turkevič yra 
JAV ekonominio gyvenimo specialistas, jo žmona prof- L. Turkevič — JAV mokyklų ir 
socialinių, gyvenimo žinovė. Abu laisvai kalba rusiškai. Ką Liudmila Turkevič kalbėjo su 
parodos lankytojais Maskvoje, čia trumpai atpasakojama.

Prof. Ludmila Turkevičienė, 
Maskvos parodoje 1959 metais 
toliau buvo klausinėjama:

— Koks mokslas yra nemo
kamas ir kiek stipendijų ar 
šitaip paramos yra.teikiama be
simokančiam JAV jaunimui?

Dauguma rusų netikėjo ma
no pareiškimais Amerikos mo
kyklų atžvilgiu, nes jų nuomo-
ne, JAV turį būti priveligiuo- 
ta klasė mokslus eiti, o darbi
ninkams mokslas nepasiekia
mas. Jie stebėdavo mane ar aš 
patiekiu tuos pačius statistikos 
davinius ir ar mano nebus iš
skirta kokia socialinė grupė. Aš 
atkreipiau dėmesį, kad pradžios 
ir aukštesnis mokslas yra nemo
kamas. Amerikiečių vaikai nė
ra verčiami lankyti valdžios iš
laikomas mokyklas. Jie gali pa
sirinkti privatines mokyklas, 
jeigu turi pinigų užsimokėti.

Jie buvo pritrenkti sužinoję, 
kad jaunos, neturtingos ar tu
rinčios daug vaikų šeimos mo
ka tik dalį mokesčio arba vi
sai atleidžiamos tam tikrų fon
dų dėka.

Didelio dėmesio ir pripažini
mo susilaukė mano pranešimas, 
kad Amerikos mokyklos yra 
decentralizuotos. Tai priešingy
bė rusų naudojamai sistemai, 
kuri baisiai nelanksti ir dikta
tūrinė 

PASAULINĖJ PARODOJ New Yorke 1964 bus lietuvių dainų šventė. Čia matome išsiuntinėjimą šventei dai
nų repertuarą. Iš k. j d. M. Cibas, Cibienė, V. Namaitis, A. Kačanauskas, A. Visminas. Nuotr. V. Maželio.

damas šeštus metus amžiaus; 
o ne tik motinos, bet ir tėvo 
ir visos giminės, nes kad ir 
visi gyveno Cholmogoruose. 
jiems buvo griežčiausia už
drausta savo tarpe matytis. Im
peratorius Jonas Antanaitis gy
veno Cholmogoruose 12 metų; 
bijodamiesi jo, kaip pavojingo 
valdžios užgrobikams, jį užda
rė Slisselburgo tvirtovėje, kur 
vėliau carei Kotrynai II įsa
kius jis buvo budelių 1764 m 
liepos 5 d. naktį žiauriai nužu
dytas, ėjęs 24 metus amžiaus, 
šlisselburgo akmeniniame mai
še jis išbuvo 8 metus. Toks bu
vo liūdnas likimas nekalto im
peratoriaus “Jono m”, “VI” 
Antanaičio. Toli nukrypau nuo 
savo kelionės, tai ir vėl grįžtu.

Lapkričio pirmomis dieno
mis buvau išsiųstas iš Cholmo- 
gorų, globojamas trijų palydo
vų. Laikas buvo bjauriausias: 
šaltis, sniegas, viesulas; dėl jo 
žmogus vos slinko pirmyn. 
Šiaip taip pasiekėm Siaurės 
Dviną, bet čia paaiškėjo, kad 
nėra persikėlimo. Mano karei
viai tarėsi, kas daryti. Vienas 
sakė, kad reikia grįžti į Cholmo
gorus, o kitas — kad jau bus 
vėlyva naktis; tai kas daryti? 
Pagaliau nutarė, kad netoli už 
5 varstų esąs kaimas, ir ten 
bus galima palaukti kelias die
nas, kol bus galima persikelti 
per upę. Vienas kareivis pasi
liko prie manęs kaip palydo
vas. o kiti du, palikę duonos 
atsargą, sugrįžo į miestą.

— Koks yra mokytojo ir pro- kaip negaliu suprasti jūsų per- tos propagandos, kad moters
fesoriaus atlyginimas?

Šis klausimas man davė pro
gos paaiškinti, kaip Amerikos 
mokytojai gyvena. Daugelio ni
šų manymu, tai fantastiška ir 
netikima, nes pas juos ir darbi
ninko alga daug mažesnė, apie 
7-10 kartų.

Aš norėjau iš savo klausyto
jų sužinoti, koks jų yra pragy
venimo minimumas, bet jie nie
kad man į tą klausimą neatsa
kė... Taip pat man teko kal
bėti apie pinigus ir mūsų eko
nomiką.

Vieną dieną pradėjau pasi
kalbėjimą su jaunu ir linksmu 
policininku, kuris ėjo sargybą 
lauke prie mūsų auksinio pavi- 
lijono. Jis daug savaičių kas
dien mane sutikdavo ir greitai 
kelis žodžius pasakydavo. Vie
ną dieną jis man apsidairęs ta
rė:

— Man patinkate jūs, ame
rikonai. Jūs esate labai gražūs 
ir puikūs žmonės, bet aš nie-
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dabar sakosi į-

Kas dieną vaikščiojau į prie
plauką apsidairyti: pagaliau, 
penktą dieną pervežė paštą, o 
šeštą dieną su dideliu vargu 
perkėlė į kitą krantą ties Kos- 
kovos kalnu 4r mus- Čia susto
jome nakvynei viename pirva- 
tiniame name. Mano angelas 
sargas nežinia kur išėjo. Neil
gai trukus mano palydovas grį
žo nešinas zuikiu. Jau ruošėmės 
jį kaip reikiant paruošti ir iš
kepti vakarienei, tik staiga šei
mininkė sentikė pradėjo šauk
ti. kad mes subiaurosime jai 
trobą laukine kate ir reikalavo 
ją palikti. Nieko nepadarysi, sa- 
ryšulius ir paruoštą zuikį pasi
ėmę, nelaukdami apčiuopamų 
įrodymų ant savo pečių, nuėjo
me į etapo, namus ir tenai 
kaip mokėjome, iškepėme zui
kį. Po dviejų bjauraus kelio die
nų atėjome į Archangelską.

Archangelske mane ir mano 
dokumentus priėmė policmeis
teris Stuceris, visų vadinamas 
Jaška. Buvęs Mikalojaus laikų 
kareivis, bjauraus būdo žmo
gus, nukreipė mane į nuovadą, 
kur jo akivaizdoje buvau pa
grindinai iškrėstas. Atėmė iš 
manęs visa, ką buvau turėjęs 
kelionėje, taip pat dokumentus 
ir bažnytinius daiktus — kam- 
žą, stulą, ritualą, knygą sakra
mentams atlikti — ir mane už
rakino kameroje. Kamera buvo 
pilna įvairiausių parazitų; be to, 
nebuvo ramios valandėlės nei 
nakŲ, nei dieną. Policinin
kai vis atvarydavo iš-miesto į- 

didelio materializmo... Man 
atrodo, kad jūs visos tekate už 
milijonierių.

Jo paprasta ir nekalta nesą
monė prajuokino mane ir aš 
greitai atsakiau:

— Mano gimtajame krašte vi
si žmonės yra “milijonieriai", 
neišskiriant nė darbininkų. Mo
kytojo — profesioriaus alga 
metams nuo 5000 iki 20,000 
dolerių.

Rusas išsižiojo.
— Ką daro Amerikos mote

rys su savo vaikais, kai ji iš
eina į darbą?

Amerikos įstatymai draudžia 
mažą vaiką palikti be globos 
ir eiti dirbti. Paprastai šeimos 
tėvas uždirba pakankamai, kad 
išlaikytų visą šeimą ir leistų į 
mokslus vaikus.

— Bet kaip gali jūsų mote
rys gaišti laiką namie ir nieko 
visai neveikti, bet tik žiūrėti 
vaikus?

Tai aidas daugelį metų vary- 

vairias atmatas ir sodino į ce
les. šie uždaryti bjauriausiais 
žodžiais plūdo nežinia ką.

Tokiuose tai apartamentuose 
kankinaus daugiau kaip dvi sa
vaites. čia mane lankė: gydy
tojas Satvornickis, susisiekimo 
puokininkas Vasilevskis, kuni
gaikštis Sologubas, panelė Ro
paitė ir kt. Tenka pastebėti, 
kad turėjau geriausią apetitą, 
viskas man patikdavo: kopūstai, 
košė, gira, dvokianti žuvis, kam- 
bala, menkė ir kitos žuvys.

Lapkričio paskutinėmis die
nomis, kada šiuose kraštuose 
yra trumpiausios dienos, iš viso 
tik dviejų valandų, esant šal- 
čiausiems, čia vadinamiems Ni- 
kolos šalčiams, buvau išvykęs 
su 30 asmenų. E Archangelsko 
ligi pirmojo etapo buvo apie 
22 varstai. Kelias buvo nepap
rastai blogas, bet vargais ne
galais 11 vai. nakties atvyko
me. Nedidokas etapo kamba
rys, iš viso keturi ketvirtainiai 
sieksniai, su vienu geležim ap
saugotu langu, buvo bendras 
vyrams ir moterims. Vieninte
lės šio kambario dekoracijos— 
krosnis duonai kepti ir narai 
“pričos”, buvo nešvarios ir pil
nos įvairių gyvūnų; nepapras
tas ūžesys, kalbant keliasde
šimt žmonių, vaikų verksmas, 
kūdikių cypimas, visa tai buvo 
panašu į maąą srkaistyklą, kuri 
kantriai iškentėta geriausiai ga
li apsaugoti nuo pomirtinių 
liepsnų. Pastskirstant vietomis, 
triukšmas, kartais virstąs bar

vieta — darbininkų eilėse, kai
po produkuojančio visuomenės 
nario. Rusų valdžia ištraukė 
moteris iš jų šeimos namų ir 
nusiuntė į fabrikus dirbti karo 
metu, bet jos dirba ir šiuo me
tu tenai.

Norėčiau čia patiekti vieną 
vaizdą iš rusų gyvenimo: šeši 
asmens, uošvė ir jos sūnus gy
vena su viena šeima kar
tu 27 kvadratinių jardų plo
to bute. Čia reikia ir bu
tas tvarkyti ir valyti. Supran
tama, kad tokiom sąlygom išei
ti dirbti į fabriką yra privilegi
ja ir pragyvenimo būtinybė.

Rusės moterys dirba dėl to, 
kad vieno vyro uždarbio nepa
kanka pragyventi. Rusijoje pra
gyvenimas yra toks ^rangus, 
kad tik iš abiejų tėvų algos ga
lima dar šiaip taip verstis. 
Daug šeimos tėvų dirba net du 
darbus. Apskritai, rusai dirba 
apie 560 dienų per metus t.y. 
dvi pamainas.

Mūsų amerikiečių antvalan- 
karto daugiau 
to, 40 valandų 
rodėsi “neįtikė-

e džiai pusantro 
i atlyginami. Be 

savaitė rusams
i tina istorija”..

Rusų valdžia
i vesianti 6 vai. darbo dieną, bet 
į aš užtikrinu, kad žmonės tada 
■ dirbs 700 dienų per metus t.y.

3 pamainas.
I — Kodėl tiek daug jūsų vai

ku gimsta taksiuose?
Rusas buvo įtikintas, kad 

amerikietis nepajėgia kreiptis Į 
ligoninę ir paskutinę valandą 
bevažiuojant pas daktarą gims
ta kūdikis. Amerikiečių paro
dos Maskvoje metu, rusų laik
raščiai dėjo daug pigių ir ten
dencingų straipsnių su visokio
mis nesąmonėmis apie Jungti
nių Amerikos Valstybių medi
ciną ir žmonių sveikatos sta
tistikas. Jie, reikia manyti, dė
kojo ir džiaugėsi savo širdyje, 
kad nėra amerikiečių kailyje-

Tačiau rusų medicinos patar
navimas ligoje nėra rožėmis 

Į klotas, nors man daug kartų
kalbėjo apie gydymą veltui ir 
apie nemokamas protezes — 

nių, panašus į pragarėlį; ma
chorkas žudą dūmai. Aš ties 
slenksčiu su kandalininkais 
kaip galėdamas įsitaisiau po na
rais-

Vienas iš palydovų, vyresny
sis puskarininkis, matydamas 
mano padėtį be išeities, pakvie
tė arbatos į savo sargybą. Mie
lai sutikau, būdamas sušalęs ir 
kiek išalkęs. Atskirai būnant 
pasakė, kad turime dar keturias 
dienas kelionės, taigi patarė 
dėtis sergančiu, o jis pasistengs 
kaip ligonį pristatyti į Cholmo
gorus. Mano puskarininkis stai
ga dingo. Praėjus maždaug va
landai laiko, jau vežimas buvo 
prie durų, ir mane įsodino į ro
ges, o greta manęs sėdo, kaip 
angelas sargas, puskarininkis. 
Tuo būdu iš ryto apie 11 vai. 
buvau Cholmogoruose. Ten iš
buvau tiktai keturias dienas, 
kol atėjo kiti. Po kelių dienų 
naudojimosi nemokamu butu, 
visados dėl atsargumo užraki
namu, atsilsėjęs buvau pats 
vienas išsiųstas į mano pasky
rimo vietą, į Mezenę.

Iš Cholmogorų į Mezenę turė
jau atlikti daugiau kaip 512 
varstų kelio. Netoli, jei neklys
tu. 15 varstų nuo Cholmogorų 
ėjome kairiuoju Dvinos krantu. 
Po to persikėlėm į dešinįjį 
krantą ir ten kaime nakvoję- 
me. Kitą dieną nuėję nuo kai
mo kelioliką varstų. įėjome į 
Pi n e gos upės slėnį. Pinega yra 
šiaurės Dvinos dešinysis inta
kas. Vasara nlukdo mpdhnc u.

tikėti
dantų ir kojų bei rankų. Aš 
mačiau gatvėse paprastų medi
nių kojų, kriukių ir tuščių švar
kų rankoves.

Amerikiečių parodą Maskvo
je 1959 aplankė apie 2.700,000 
žmonių. Ir šioje lankytojų sro
vėje teko matyti invalidų be 
protezių. Greičiausiai tai karo 
aukos ir . pramonės tragedijos. 
Protezių baisiai trūksta. Netei
singumas ir daugelio gyvenimo 
reikmenų trūkumas sudaro 
skausmą sovietų visuomenėje. 
Blogos valios rusų propaganda, 
atsižvelgdama į savo krašto 
padėtį, taip juodai nupiešė ame
rikiečių sveikatos aprūpinimą.

Daug skyriau laiko aiškinda
ma apie sveikatos centrus, ku
riuose ligonis vėl grąžinamas 
darbingas šeimai, mūsų medici
nos patarnavimų kainas, svei
katos ir ligos draudimą ir su
žeidimo kompensacijas, Blue 
Cross ir Blue Shield draudi
mus, pramonės bendrovių pro
gramas, nacionalines ir valsty
bės ligonines, sunkios ir ilgos 
ligos dideles gydymo išlaidas, 
medicinos filantropines tyrinė
jimų laboratorijas ir kt- Rusai 
kraipė galvas ir nenorėjo tikė
ti.

— Kas yra daroma Ameriko
je mokyklų srityje įvairių ma
žumų atžvilgiu?

Tokiem klausimam paaiškin
ti pasiimdavau mūsų demokra
tinio pasaulio tvarką. Amerikie
čiai esame viena tauta. Kiekvie
ną dieną mano klausytojai rei- 
kalaute reikalavo pasakyti, ko
dėl aš taip gerai kalbu rusiškai, 
lyg aš būčiau Rusijoje gimusi.

Kai aš jiems pasakydavau, 
kad mano abu tėvai atvažiavo 
iš Rusijos 1905 m. į Ameriką, 
tai jie tuojau atšaudavo su 
džiaugsmu: “Tai jūs esate ru
sė”!

Aš paaiškindavau, kad nesu 
rusė, bet amerikietė, ir aš pro
testuoju prieš tokį pareiškimą. 
Tuomet visi balsu sušukdavo:

— Bet turi būti jūsų pase 
įrašyta taip, kaip ir musiškia- 
me yra rašoma — ukrainietis, 
uzbekas ir 1.1.

Ir vėl aiškindavau, kad tai 
netiesa, “štai mano užsienio 
pasas ir žiūrėkite .. ■! Taip yra, 
kad mano tėvai Rusijoje gimė. 
Daugumas amerikiečių yra kilę 
iš įvairių tautų, bet niekas ne
klausia iš kur kilęs, bet kas da
bar esi ir ką sugebi.

Sunku rusam buvo suprasti 
neturėjimas vidaus paso, visiš- 
ka judėjimo laisvė ir kt. Tuo
jau jie manęs klausdavo: “Kaip 
jūs galite judėti tokiame dide
liame krašte visai be paso? Jei
gu kas padarytų kokį nusikal
timą, tai, sakykite, kaip jį su
rastų milicija?

ĮBus daugiau

gi Archangelsko; žiemos metu, 
jai užšalus, ja važiuoja ligi Pi- 
negos, Archangelsko guberni
jos apskrities miesto. Pinegos 
teksmė atrodo kaip tunelis, 
nes iš abiejų pusių turi aukš
tus, skardžius alebastro kran
tus, kuriuose auga eglynai.. 
Eglės, pasvirusios iš vienos ir 
kitos pusės tėkmės, sudaro tu
nelį ir atrodo lyg šnabždančios 
į ausį paslaptis. Tačiau mažai 
galėjau to žiūrėti, nes speigas 
ligi kaulų siekdavo, ir skubė
jau ko greičiausia pasiekti pa
skyrimo vietą.

Po kelių dienų pasiekiau ap
skrities miestą Pinegą. čia ke
lias dienas ilsėjaus laisvame 
bute, čia mane lankė lenkai, 
kurie čia gyveno daugiau kaip 
pusė metų. Kiek prisimenu, 
buvo taikos teisėjas iŠ Vilniaus 
gubernijos Poplavskis. taip pat 
iŠ Vilniaus pirklys Vladislovas 
Klečkovskis, kunigas kapucinas 
Juvenalis Jazvinskis. kitų neat
simena. Vladislovas Klečkovs
kis nors dideliu vargu, nes tai 
politiniams buvo uždrausta. 
1865 m. įsteigė buljono fabri
ką.



Skerdynės Kražiuose 1893 m
Lapkričio 22 sueina 70 metų 

nuo baisios nakties Kražiuose, 
kada kazokai siautėjo, žudė ir 
mušė nekaltus žmones, norėju
sius apginti savo bažnyčią. Tai 
buvo garsios Kražfy skerdynės 
kurios nuaidėjo visam pasauly
je, sukeldamos didelį pasipikti
nimą rusų daibaE. Jos atsilie
pė ir JAV lietuvių tarpe- Ir 
čia lietuviai rengė prakalbas, 
protestavo prieš tokius barba
riškus darbus.

Tie tolimi įvykiai dabar gau
na laiko perspektyvą ir rodo, 
kad nuo seno rusų politiką ne
sikeičia: seniau vadinosi caris- 
tinE režimas, dabar — komu- 
nEtinE. Abu labu tokiu — už
darinėja bažnyčias, skriaudžia 
ir žudo nekaltus žmones.

Kaip prieita prie Kražię 
įvykiv 7

Praeitame amžiuje rusai no
rėjo pakirsti Lietuvoje katali
kų Bažnyčią ir pradėjo uždari
nėti bažnyčias bei vienuoly
nus. 1832-1892 vien žemaičių 
vyskupijoje uždaryta 46 vienuo
lynai su bažnyčionūs. Tytuvė
nuose 1864 ir Kęstaičiuose 
1886 tikintieji tam pasiprieši
no. Tačiau didžiausias susirėmi
mas įvyko Kražiuose 1893.

1891 gruodžio 12 rusų val
džia įsakė Kražių benediktinių 
vienuolyną, mūrinę bažnyčią ir 
kapines uždaryti. Paliko tik 
menką medinę bažnyčią. Ji bu
vo jau apgriuvus ir pagal įsta- 
tymus nebuvo galima jos nei 
remontuoti, nei naujos statyti.

1892 vasario 7 Jonas Budrai- 
tE su kitaE 43 kražiškiaE pasi
rašė raštą carui Aleksandrui UI 
ir Vilniaus general-gubernato- 
riui kachanovui, prašydami mū
rinę bažnyčią palikti. Guberna
torius, greičiausiai gavęs kyšį, 
uždarymą deEė. Bet greitai jį 
pakeitė naujas general-gubema 
reikalų minEteri įtikino, kad 
bažnyčią reikia ne tik uždaryti, 
bet ir nugriauti-

Žmonės )sukruto, vėl rašė 
raštus, šauktasi net vidaus rei
kalų ministerio. Kauno guber
natoriaus, Mohiliavo arkivys
kupo, Austrijos. Danijos, Ang
lijos ir Prancūzijos vyriausybių 
bei popiežiaus. Bet rusų val
džia liko nepalenkiama.

1893 gegužės 4 policija E- 
laužė benediktinių vienuolyno 
durE ir vienuoles prievarta iš
vežė į Kauną. Birželio 10 atėjo 
Eakymas vienuolyno bažnyčią 
ir trobesius nugriauti.

Tuo meto Prūsuose leidžia
ma lietuviška spauda žmones 
stiprino kovoje E ragino nepa
siduoti. Katalikams nurodyta, 
kad. užpuolikams kėsinantE, 
žmonės pripildytų, apgultų Die
vo namus ir priešintųsi 
iki mirties.

Žmonės didžiai sujudo, 
rugsėjo 1 žemaičių būriai 
lat budėjo bažnyčioje, ir Rasei
nių šprauninkas Petras Vichma- 
nas uždaryti neEtengė. Tada 
lapkričio 22 (senu kalendoriu
mi lapkričio 10) bažnyčios už
daryti atvyko pats Kauno gu
bernatorius Myk. Klingenber- 
gas. JE buvo sutelkęs daug po
licijos ir iš Varnių iškvietęs 
300 kazokų.

. To meto liudininko

“Gaidygste išgirdom trenks- tikintų žmones pasitraukti iš 
mą būrio raitininkų per mies- bažnyčios. Kitaip jE duris už- 
telį, žvangėjimą ginklų ir kil- rakinsiąs ir vEus išsiusiąs į Si- 
pų. Atein prie durų bažnyčios birą. Kunigai Įtikinėjo, kad jE 
su činovninkais gubernatorius, 
kurio mes nepažinom. Žmo
nėms giedant suplikacijas, trys 
vyrai išėjo prie durų su šven
tu kryžiumi ir paveikslais caro 
ir carienės. Mes klausėm gu
bernatoriaus, kas anas yra ir 
ko nuo mūsų nor? Anas sakės 
esąs gubernatorius, atvažiavęs 
pagal paliepimą caro uždaryti 
bažnyčią ir liepti žmonėms eiti 
laukan. Mes atsakėm, kad mes 
ano nepažįstam, netikim, kad 
anas būtų gubernatorius, ne
turėdamas ant savęs nei meda
lio, nei ordeno. Caras nesiųs
tų gubernatoriaus nakčia su 
ginkluotaE vyraE ant šventos 
vietos, prigulinčios Dievui, o ne 
svietui. Mes caro valią žinom 
ir Epildysime, bet padavę pra
šymą ir gavę raštą, jog E mi- 
nisterijos reik laukti rezoliuci
jos; mes E bažnyčios neisim, 
pakol nesulauksime atrašo. Gu
bernatoriui liepiant atimti ca
ro paveikslą, o vyrams sukibus 
ir tvirtai turint, policiją aną 
perplėšė. Kilo žmonių murmė
jimas: “Jūs su ginklaE užpuolėt 
bažnyčią, perplėšėt caro pa
veikslą, laužote Dievo prisaky
mus, sulaužysit ir caro valdžią; 
o mes pasiliekam ištikimais 
Dievui ir carui”.

Gubernatorius pabūgo. 
1 pė policijai atsitraukti”.

Tada gubernatorius 
esančių kunigų, kad

Palie-

žodžiai

ten
prašė 
jie į-

tikrai yra gubernatorius, ir pra
šė išeiti. Žmonės atsakė, • kad 
laukia nuo caro atsakymo. Jei 
gubernatorius turi, tegu paro
do.

Ilgainiui žmonės pradėjo abe
joti, pradėjo skirstytis.

“Tada mes nusiminę atida
vėm šv. Kryžių kunigui, pa
veikslus caro bei carienės poli
cijai ir verkdami išėjom E 
bažnyčios. Pasilikusios prie di
džiojo altoriaus keletas dešim
tų moterų graudžiai verkdamos 
didžiu balsu meldė Dievą sau 
myrio, pirm išvertimo bažny
čios. Gubernatorius siuntė poli
ciją su nagaikomis Eginti anas 
laukan. Prasidėjo baisi baises
nė valanda ... Kraujas apšlaks
tė laiptus altoriaus ir aslą baž
nyčios..- Gubernatorius su či- 
novninkaE ir kunigaE įėjo į 
tuščią bažnyčią ir durE uždarė. 
Tuomet ant šventoriaus ir už 
šventoriaus pasidarė didE ermy- 
deris. Po tam atsiliepė varpai 
ir būgnai. Žmonėms išėjusiem 
E bažnyčios eilės uriadnininkų 
su asesoriaE ir žandaraE už
stojo kelią ir, apsiautę minią E 
vEų šalių, skirtE neleido. Kai 
durys bažnyčios liko užvertos, 
tad nagaikomE ir šoblėmE pra
dėjo ženklinti vEus žmones ir 
revolveriaE šaudyti. Vyrai pri
sigrūdę prie tvorų, mietais ir 
statiniai beveik ir išblaškė po
liciją, kuri spruko į vEas ša
lis. Grįžo tad vyrų būrys į baž

DARBININKAS

Į IŠ VISUR Į

nyčią, durys neužrakintos, tik 
su lomkomE užstatytos atstū
mė. Gubernatorių, pabėgusį su 
činonvninkais ir kunigaE ant 
viškų, reikalavo į 
būtų į protokolą 
žvėrEki darbai.”.

Gubernatorius
paprašė popieriaus ir rašalo. 
Rašė, braižė, nulaužė plunksną

net

Nuo 
nuo-

Į mūsų rankas yra patekusi 
knygelė “Keletas raštų apie 
Kražių atsitikimą”, išleista D. 
Butkėraičio 1895 Tilžėje (tik 
dvejetą metų po skerdynių). 
Knygutėje labai vaizdžiai apra
šoma Kražių baisioji naktis:

.....

sieslką, kad 
surašyti visi

išsEukinėjo

ir naujos pareikalavo- JE delsė 
ir delsė, laukdamas atjojančių 
kazokų. Kai surašė visa, atsira
do ir kazokai.

Žmones užpuolė kazokai išva
rė E bažnučios. Kunigai Enešė 
ir šv. Sakramentą.

Tada kazokai siautė mieste, 
gaudė, mušė, kardaE kapojo, 
ką tik nutvėrė.

LITUANUS IR MŪSŲ MENAS

mi-

BENEDIKTINIŲ bažnččia Kražiuose.

Atskiruose “Lituanus” žurna
lo numeriuose atžymima po vie 
ną mūsų dailininką: įdedama ei
lė reprodukcijų, viršelinė nuo
trauka ir atitinkamas rašinys. 
Kitataučiai laEkaE palankiai 
atsiliepia apie tokius dailinin
kų pristatymus ir kai kurie tai 
vadina žurnalo stiprybe. Dažno
kai per “Lituanus” žurnalą me
no mėgėjai užmezga ir ryšį su 
pačiaE kūrėjaE.

“Lituanus” 1963 m. 1 nr. at
žymėtas dail Vytautas Ignas. Jo 
kūryba susidomėjo JAV kong- 
resininkas John S. Monagan iš, vEuomenėje žinomas žurnahs- 
Conn- Per žurnalą susirišo su tas KęstutE Čerkeliūnas. (L.)

dail. Ignu. Dailininko darbai 
rado atgarsio ir pas vieną ame
rikietį iš Chicagos. Šis per “Li- 
tuanus” žurnalą yra jau įsigi
jęs mūsų dviejų grafikų — 
Augiaus ir Valiaus, kūrinių.

Pora religinių dail. Kazimie
ro Žoromskio paveikslų, kurie 
buvo “Lituanus” skiltyse, pati
ko World’s Christian Student 
Federation Ženevoje — papra
šė nuotraukų ir numato 
doti savo leidiniams.

“Lituanus” žurnalo 
apipavidalinimą tvarko

Pagal teismo aktus — 9 
rė, 10 buvo pašautų, 44 sunkiai 
sužeisti, nuplakti, apie 150 pa
sodinta į kalėjimą. Atlikę sker
dynes, žandarai, žvėriškai siau
tėdami, skriaudė moteris. Klin- 
genbergas centrui pranešė, kad 
sėkmingai numalšinęs “pavo
jingą Kražių sukilimą”.

1894 rugsėjo 20 Vilniuje pra
sidėjo 70 suimtųjų teismas. 
Juos be užmokesčio gynė 6 žy
mūs advokatai Paaiškėjo, kad 
už kruvinus įvykius kalti pa
tys rusų valdininkai Nežiūrint 
to, rugsėjo 29 teismas smarkiai 
nubaudė 4 vadus, 32 asmenis 
nubaudė lengviau, o 34 išteisi
no. Naujo caro Nikalojaus II 
laikais visi buvo amnestuoti. 
Keturi sukilimo vadai sėdėjo 
tik metus kalėjime. (K.)

panau-

menini 
mūsų

BALTIMORES ŽINIOS
, Balfo skyrius lapkričio 16 lie
tuvių svetainės kambariuose 
surengė meno vakarą, kurio 
pelnas paskirtas šalpai.

Sodalietės šokių vakarą — 
Sųuare Dance surengė lapkri
čio 16 šv. Alfonso salėje, kuri 
buvo specialiai papuošta. Taip 
pat buvo ir vaišės. Šio vaka
ro pelnas paskirtas parapijos 
reikalams.

Baltimorės arkivyskupijos ka
talikų surašymas buvo lapkri
čio 17. šv. Alfonso parapijoje 
vadovavo A. Juškus. Prel- M. 
MendelE, parapijos klebonas, 
dėkoja jam ir jo talkininkam.

Back to God sąjūdžio mišios 
buvo lapkričio 17 8:30 v. v. 
Lietuvių postas 154 ir jų padė
jėjos dalyvavo mišiose.

Bingo žaidimus šv. Alfonso 
parapijos sodalietės rengia lap
kričio 24 mokyklos salėje. Pra
džia 5 v. popiet. Pelnas skiria
mas kalėdinėm dovanom, ku
rias išdalys prieglaudose esan
tiems seneliams-

KO VIS DAR NEGALI NUKOVOTI
(atkelta iš2 psl.) 

mu ... Deja, panašių atgyvenų, 
kurios pasireEkia ne priešiškų, 
o tarybinių žmonių sąmonėje, 
mūsų literatūra dar nepastebi. 
O juk kaip tik jos yra pavojin
giausios”.

TaE pasakymaE Zimanas pa
rodo, kaip sunku lietuvius pa
daryti Maskvos garbintojais ir 
kaip rašytojam sunku i tokį 
garbinimą įsijungti. Parodo 
taip pat, kad Zimanas supainio
ja “praeities atgyvenas” su “da
barties atgyvenom”, nes praei
tyje nebuvo tokio svetimo tur
to grobimo, kokis išaugo perėji
me iš "socialistinės visuomenės

Ramovėnai. Lietuvos kariuo
menės veteranai, lapkričio 23 
lietuvių svetainės didžioje salė
je rengia vakarą, kurio progra
mą išpildys Rūtos ansamblis, 
vadovaujamas Algirdo Kača- 
nausko.

Magdė Pledas, senos kartos 
lietuvė, ilgai gyvenusi Baltimo- 
rėje, mirė lapkričio 12. Velionė 
buvo ištikima šv. Alfonso para
pijos narė, dalyvavo įvairiuose 
parapijos parengimuose. Penki 
kunigai aukojo gedulingas mi
šias už jos sielą šv. Alfonso 
bažnyčioje lapkr. 16. Palaido

Rochester, N. Y.
Lapkričio 9 šv- Jurgio para

pijos salėje gan sėkmingai pra
ėjo lietuvių radijo valandos 
koncertas. Žiūrovų prisirinko 
pilna salė. E Kanados dalyvavo 
Lietuvos konsulas J. Žmuidzi- 
nas ir svečiai E kaimyninių 
kolonijų.

Pirmąjį programos dalį atli
ko moterų choras, padainavęs 
Br. Budriūno “Tėviškėlė”, A. 
Vanagaičio “Jai nerūpėjo” ir 
“Tu prisimink”. Po to scenoje 
pasirodė Telefono bendrovės 
choras, kurį publika sutiko la
bai šiltai. Choras negausus, bet 
įgudęs dainuoti ir klausytojam 
darė malonaus įspūdžio. Diri
gavo Davė Corde, akompanavo 
Bruce Decker. Toliau Roches- 
terio LB apylinkės choras va
dovaujamas muz- J. 
čio, išpildė naują 
rą; M.K. Čiurlionio, 
čiaus, J. Gudavičiaus
harmonizuotų dainų pynę. Cho
ras susilaukė šiltų plojimų ir tu
rėjo dar papildomai dainuoti. 
Akompanavo R. Obalis.

Pertraukos metu buvo šiek 
tiek humoro: R. Kiršteinas ir 
A. Dziakonas savo humoriškais 
pasakojimais juokino publiką.

— Padėkos dienos savaitėje 
Darbininkas išeE vieną kartą 
— lapkričio 27, trečiadienį.

— Vysk. Vincentas Brizgys, 
kuris dalyvauja vEuotiniame 
Bažnyčios susirinkime, lapkri
čio 11 Romoje atšventė 60 me-. 
tų sukaktį. Ekscelencija sulau
kė daug sveikinimų E viso pa
saulio vyskupų ir Vatikano ku
rijos dignitorių-

— Kristijono Donelaičio 250 
metų gimimo sukaktE bus mi
nima Washingtone gruodžio 8. 
Minėjimą rengia Washingtono 
ateitininkai sendraugiai. Pas
kaitą skaitys rašytojas Antanas 
VaičiulaitE. Aktorius Henrikas 
Kačinskas skaitys Donelaičio 
kūrybos rinktines ištraukas. 
Minėjimas bus Dupont Plaza 
viešbutyje; pradžia 2 vai. po
piet. Maloniai kviečiami visi 
sostinės ir apylinkių lietuviai.

— Vasario 16 gimnazijos 
Vokietijoje moksleiviai ateiti
ninkai ir evangelikų jaunimo 
ratelis rengia bendrą Kalėdų 
eglutę. Kapelionas kun. J. Riau- 
būnas ir mokyt- Fr. Skėrys ma
loniai prašo tą parengimą ir 
gimnaziją paremti aukomis. 
Aukas galima siųsti kun. J. 
Riaubūno arba mokyt. Fr. Skė
rio vardu, adresu: 684 Lamper- 
theim-Huettenfeld, LitauEches 
Gymnasium, Schloss Rennhof, 
West Germany.
....— Italijos lietuvių naują 
Krašto Tarybą sudaro pirmi
ninkas prel. V. Mincevičius, 
vicepirmininkas ir. sekretorius 
Kaz. LozoraitĘ, Odininkas kun. 
Juozas Zeliauskas, SDB- Tary
bos prezidiuman išrinkti: pirm, 
kun. dr. Paulius JatuIE, vice- 
pirm. prof. dr. Zenonas Ivins- 
kE, sekr. kun. Audrys Bačkis.

- Dabartinės lietvviu k.lbo. <

CLEVELAND, OKI O

Kariuomenės šventės minėji
mas bus lapkričio 23, šeštadie
nį, 7 vai. vak. šv. Jurgio liet, 
parapijos salėje- VI. Braziulis 
yra paruošęs montažą E Lietu
vos kariuomenės atsikūrimo ir 

je. Bet ji dažnai sugeba pagal kovų dėl Lietuvos laisvės ir 
savo pažiūras rikiuoti visą šei
mą Tai jinai švęs ir privers 
švęsti šeimą visas religines 
šventes, tai jinai temps komu
nistų vaikus į tUžnyčią nuo 
pat mažens užkresdama juos re
liginiais prietaraE, kuriaE vė
liau nelengva atsikratyti. Ji 
sugeba šeimoje sudaryti religi
nę aplinką, nes ji gerbia savo 
įsitikinimus E aEtringai juos 
gina, o kai kurie ateistai taiks
tosi su tuo, kad pažeidžiamos džių. kavos ir linksmos muzi-

suomenės. žmogų, objektyviai 
statantį socializmą, bet dar neiš 
sivadavusį nuo religinio tvai
ko”. “štai šeimoje gyvena jau-
ni komunistai su senute, kuri 
yra viena tikinti visoje seimo-

nepriklausomybės. Dai n u o s 
Čiurlionio ansamblis ir solis
tai Matulionis, N. Braziulienė.
I. Grigaliūnaitė. Be to. dalį me
ninės programos išpildys skau
tai. budžiai, neo-lithuanai ir Šv. 
Kazimiero lituanistinės mokyk
los mokiniai. Deklamuos Kon- ' 
caitytė. Augustinavičiutė, H. 
Tatarūnas. V. Stankevičius, 
Gulbinas ir G. Gudinąs Po me
ninės dalies bus skanių užkan-

Adomai- 
repertua- 
J. Žilevi- 
ir Strolio

— Marijona Kviekšienė mirė 
lapkričio 18. Day Kimball ligo
ninėje, Putnam,' Conn. Ilgus 
metus dirbo šv,Kazimiero kle
bonijoje, Worcester, Mass. kle
bonaujant kun. Jonui Jakaičiui, 
MIC. Nuo 1931 metų gyveno 
ir dirbo pas Tėvus Marijonus, 
Thompson, Conn. Palaidota iš 
šv. Kazimiero bažnyčios lapkri
čio 21 Notre Dame kapinėse. 
Worcester, Mass.

— Britanijos Lietuviu Tary
ba Eleido kalėdinius ženkle
lius, kuriuos galima lipdyti prie 
kalėdinių sveikinimų, ženklelis 
yra geEvos spalvos su žalia eg
lute ir įrašu: “Christmas is ban- 
ned in Lithuania”. Galima už
sisakyti adresu: Mr. R. Baub
lys, 55 Ringmer Avė., London 
Š-W. 6. England. Penkiasde
šimt tokių ženklelių kainuoja 
vieną dolerį. Britanijos Lietu
vių Taryba Anglijoje atstoja 
JAV Altą. -

žodynas. Apie 45.000 žodžių, re
daguotas prof. J. Balčikonio re
dakcinės komisijos. Kietais vir
šeliais, gražiai įrišta, 990 pusi., 
kaina $12.00. Kas nori gražiai 
lietuviškai kalbėti, labai Įsigyti
nas leidinys, gaunamas Darbu 
ninko administracijos spaudos 
kioske

Vinco Krovės raštai gauna
mi Darbininko administracijoj. 
Jau išėjo: I, II, ni, IV, V, VI 
tomai. Visi įrišti į kietus apda
rus Kiekvieno kaina 5.50 dol.

Senutė prieš mokslinio ateizmo jų pažiūros, ir, žinoma, povei- 
insti tufus: kio negali turėti”.

Dar prie vienos temos sosto- “Štai sūnus ateEtas sutiko 
ja Zimanas. “Kita tema antireli- laidoti savo tėvą su religinėmis 
ginė. Ji daugelio vartojama. apeigomE ir dalyvaus tose reli- 
“Geriausias ta tema veikalas 
jjsas J. Ragausko “Ite, missa 
ėst”. Zimanas betgi nepatenkin 
tas ir šios temos veikalais. “Bet 
iš esmės negalima nematyti, 
jog ir ši tema vE dar skamba 
dusliai. Religiniai įsitikinimai 
dažnai yra ta paskutinė riba, kalinga literatūros, meno, gro- 
kuri skiria; nuo tarybinės vi- žinio žodžio ir vaizdo talka".

ginėse apeigose, galvodamas, 
kad jis nieko blogo nedaro, tuo 
tarpu jis išmuša iš vėžių šim
tus svyruojančių .. Vienas toks 
pasielgimas gali sugrauti tai, 
kas padaryta ilgu kruopščiu au
klėjamuoju, darbu. Kaip čia rei-

ta Holy Redeemer kapinėse. Rengėjai patenkinti gausiu 
Liko nuliūdusios seserys —Ma- publikos apsilankymu. ReEkia 
rė ir Agnietė. padėką už paramą lietuviškai

Jonas Obelinis radijo valadėlei. M.

kos. Įeinant aukojama 1 dol.
Lapkričio 24 sekmadienį. ROCHESTERIO LB choras dainuoja radijo valandėlės koncerte 

10:30 vai. Šv. Jurgio bažnyčio- Nuotr. r. Biiudniko
je bus mEios už žuvusius ko
votojus dėl Lietuvos laEvės ir Į 
nepriklausomybės. Mišias au- Į 
kos ir pamokslą sakys kun. V. 1 
Paulauskas, buvęs paskuti- i 
nis Žemaitijos pulkų kapelio- ] 
nas Pamaldose organizacijos 1 
prašomos dalyvauti su vėliavo- ‘ 
mE. i

L. V.S. Ramovės 
Skyriaus Valdyba

206 Eait 861 h Street 
(tarp 2 ir 3 Avė.) 
Ncw York. N. Y.

Tcl. RE 4-4428
Vedėjas: Helmut Vollmcr

KASDIEN KONCERTAInuo < vai. popiet 
Užkandžiai U nuosavos virtuve*

Puikiausia vokti k* virtuve: pietOs-vakarieni
>4

RELIGINIO TURINIO kny
gos, kurios galima skirti dova
nai: Šventasis Raštas Senojo 
Testamento pirmoji ir antroji 
dalis-, gražiai įrištos, virš 2000 
puslapių. Kaina abiejų daliu 
$22.00; Dievas ir Žmogus, ka
talikų tikėjimo tiesos, kaina 
$3.00; DidelE platus katalikų 
Katekizmas, kaina -3.00; Tiky
bos vadovėlis jaunimui, kaina 
1.00; Mano katekizmas, mažy
čiams gražiai iliustruotas, kai
na 50 centų.

Visos šios ir kitos knygutės 
gaunamos: Darbininko Admi
nistracijoj, 910 VVilloughby 
Avė., Brooklyn, N.Y. 11221

SLOGOS —
Įsigykite automatini SI’RA-O-Š1ED 
purSkalą. kuris savo stipriais vais
tais dieną ir naktį apsaugos nuo j- 
vairių persiSaldymų. Sekundės pa- 
puržkimas ant nosinės veiks iAtisą 
dieną kaip pa lengvini o ja s kvėpavi
mui. Sekantis papurSkimas vakare 
ant Čiužinių bei kambary suteiks 
greitą galvos skausmo pagcdėjimą 
ir bendrai padės nugalėti slogą. Sic 
vaistai tinka ir vaikams ir suaugu
siems. Greitai pagalbai nuo slogos 
reikalaukite vaistinėse

SPRA-O-MED



DARBININKAS 1963 m., lapkričio M d., nr. 79.

NAUJI FILMAI

KAS TEISYBE, 
TAI NE MELAS

Maskvinis “Tėvynės balsas” 
fNr. 84, 1963), išdergęs Ameri
kos lietuvius, yoač Bostone lei
džiama socialistų “Keleivi”, pa
čiam straipsnio gale V. Kazake
vičiaus lūpomis tarė: “Doriems 
lietuviams tenka rausti, kad 
ju kalba rašoma tokie šlykštūs 
dalykai”. Iš tikrųjų, maskoliai 
rašo lietuviu kalba, darydami 
jai didelę gėdą.

Komunistinėj* “Vilnyje”, lei
džiamoje Chicasoje, L. Jonikas 
irgi rašo lietuviškai ir klausia: 
“Ar nužudytųjų giminės ir ar
timieji gali pamiršti banditų at
liktas žudynes? Ar gali pamirš
ti lietuvių tauta? Ne, negali nei 
pamiršti nei atleisti”. Jei kilnūs 
krikščionys ir gali atleisti, kain 
Sibiro lietuvaitės, tai pamiršti 
negali, kiek maskoliški bandi
tai lietuvių išžudė kalėjimuose 
ir Sibiro kančiose. Ačiū, L. Jo
nikui už teisingus žodžius.

KORNELIJUS BUČMYS, OFM

SCHOOLS WEDDING RESTAURANTS

Antanas Bimba, pučiąs Į mas
kolių dūdą, savo “pagerbtu vė- 
se’’ Brocktone lapkričio 10 irgi 
teisybę pasakė: “Lietuvos dar
bo sūnūs ir dukros, nusikratę 
išnaudotųjų jungą, labai gražiai 
mokės susikurti šviesų rytojų”. 
Mokėjo anksčiau, Lietuvos ne
priklausomybės laikais, mokės 
ir bolševikam išnaudotojam ga
lo sulaukus.

Raudongūžė “Laisvė” (lapkr. 
19) užgiedojo Rojaus Mizaros 
džiaugsmu, kad Vilniaus filhar
monijos salėje “įdėti didžiuliai 
nauji vargonai” ir kad “pirmie
ji du vargonų koncertai, sako, 
praėjo didžiuliu pasisekimu. Tai 
buvo savita naujenybė vilnie
čiams!” Sutinkame, kad tai bu
vo “savita” naujenybė, kai var
gonus nutildė Vilniaus katedro
je ir kitose bažnyčiose. Be to. 
gal Mizara žino, iš kokios baž
nyčios tie vargonai vogti?

Retkarčiais Hollywoodo ko
medijų eilėse pasikartoja tema, 
kai patys vaikai padeda našliui 
tėvui ar našlei motinai susiras
ti naują gyvenimo palydovą, 
tuo pačiu ir juos išvaduojant 
iš dalinės našlaitystės. Ne taip 
(seniai rodytame komiškame 
filme “The Courtship of Ed- 
die’s Father” devynmetis Ron- 
ny Ho\vard tikrai virtuoziška 
vaidvba bendradarbiavo su sa
vo filmo tėvu nauios žmonos, 
o jam pačiam naujos motinos 
ieškojime.

Naujoie Hollvwoodo kome
dijoje "A Ticklish Affair“ si
tuacija kiek skirtinga ta pras
me. kad trejetas gabiu vaiku
čių susirūpinę surasti savo ma
mytei vyra. Shirlev Jonės, iū-. 
rininko našlės vaidmeny, nors 
ir supranta padėti, kad vaikam 
reikėtų pastovios tėvo globos ir 
priežiūros, vis dėlto dar labiau 
trokšta pastovaus
vienoie vietoie- Tad iš viso at
meta bet kokią mintį vėl ištekė
ti už vyro, tarnaujančio laivy
ne.

Įsikūrus pietinės Kalifornijos 
pajūryje, jos šešiametis sūnus 
Groyer. žaizdamas šviesimais 
signalais, iš savo
kambario lango paleidžia SOS 
signalą. Antroie Įlankos nusėie 
esanti San Diego amerikiečių 
laivvno bazė signalą pastebi ir 
skuba teikti reikalaujama pa- 
gelba. Prisistačius Gig Young. 
geraširdžio karininko vaidme- 
nv. sūnelis nutaria, kad tai vi-

VAIKAI SUSIRANDA TĖVĄ
nes našlė nutaria, kad jos vai
kams tikrai reikia pastovios, tė
vo palaikomos drausmės.

Filmą režisavo George Sea- 
ton. Ankščiau suminėtų artistų 
vaidyba natūrali ir nedirbtina. 
Ne -vien situacijose, bet ir pa
čiame filmo tekste gausu ko
miškų momentų. Spalvuota fo
tografija taip pat patiekia gra
žių tiek sausumos, tiek jūros, 
tiek erdvių vaizdų.

Šis, be didesnių meninių 
pretenzijų, bet taip pat ir ne
užgaulus filmas, suteiks pui
kaus pasilinksminimo ypač jau
nesniesiems.

ninko domėjimąsi. Vaikų myli
mas dėdė, Red Buttons asme
ny, karta besilankydamas atga
bena dideli kiekį oro balionų. 
Vaikams tikrai įdomu balionų 
pagalba laikytis ore. Kartą Gro- 
ver, nutrūkus virvei, pakyla 
virš namų, virš San Diego ir 
lekia Ramiojo Vandenyno link. 
Jo gelbėjimui įjungiamos įvai
rios pajėgos — gaisrininkai, jū
rininkai bei lakūnai, neskaitant 
gyventojų sumišimo. Tos vaiko 
gelbėjimo scenos ir sudaro pa
tį šiaip nesudėtingo filmo įdo
mumą- Be abejo, filmas baigia
mas įprastine linksma pabaiga.

WATERBURY, CONN.

WORCESTER, MASS.

Madų paroda. Woreesterio 
Aušros Vartų parapijos Nek. 
Pr. Seserų rėmėjų skyrius ren
gia madų parodą lapkričio 30 
Maironio Parko patalpose. Pa
rodoje savo darbus rodys Bos
tono lietuvių moterų klubo na
rės. kurios jau su dideliu pasi
sekimu yra pasirodžiusios Bos- sai puikus oarinkimas mamai, 
tone. Pelnas skiriamas Putna- 
mo mergaičių stovyklavietei pa
remti.

KAY-LAURE’
For A Bsauty C.afeet

• Beginners. Day
and evening j .
classes AM

• Refresher course
• Manicuring

course Vi
Free placement

service \
Write for brochure

KAY-LAURE'
SCHOOL OF BEAUTV 2ULTURE 

8 Duffv Avenue
Hię’:srilie. New York 

Gverbrook 1-5313

The lsr«*est n«sortment in the worl<! 
of BRIDAL VEILS or Bridesmaids 
llats and arries.‘'nri"s.

HOLDAY BRIDALS. Ine.
Mnnufs»'"t”ri»rs

499 7th Avenue. N.YC. (near 37th 
Street: 18th Floor). Tel. CH 4-3583

THE STUOENT PRINCE
Ideal facilities for Wedding. Recep- 
lions. Conununion Breakfasts and 
pther occasions \ large or smili) 
groups (50-38 personai 207 East 
86th Street, near 3«ri Avė.; ATwater 
9-8230. ask for BETTY.

For Brite*" AVMdinr and

TUYFno R>’.» ROOM 
Gffer the F5**«st 

Call F r « d - RE 4-7335 
210 E. 86’h Street & 3>-d Avenue 

New York City

R O S E M A R IE 
SCHOOL OF DANCE 

American. Russinn Ba’let; Modern, 
Interpretive and Toe. Snecial atten- 
tion to children 3 to 6 years; ex- 
ercises for women and teens.

516 5th Avenue, Brooklyn 
ST 8-0294

BRIDES TO BE
••The Proof is in the Taste”

Order vour Wedd»nv Cnke and Ital- 
ian

C-»rden Restau- 
r.int Hil’ridc Č»n Hill area. R-'rv- 
in«r Lnncheon. Dinner. S>>nner: Can- 
tonoK-e cuisine, air conditioned. Sno- 
ei:i] rf,“nt.ion to <rroups. Mr. Chin. 
vo>>r ho«t. Ont-roin**’ orders o,^*ent- 
c3 b*- nho-« — OL 5-0281. 3483 Bo
ston Rd.. Bronx. bLY. Free parking.

H. W. FEAAALE

Insurance 
CANCELLATION CLERK

Casualty &/or FIRE experience 
If you have the qualifications. po
sition offers: excellent šalary. paid 
Company benefits. Why not phone 
MO 5-5000 — speak with Mr. Hen- 
wood and be introduced to our pro- 
gram. You will enjoy working with 
us. — Security Mutual Insurance 
Company of New York. 329 East 
149th Street, Bron.x, N. Y.

BAKERY

Wukowitz Bakery 1194 Ist Avenue. 
N.Y.C. (bet. E. 64 & 65 Sts.) — We 
suecialize in fine Pastries. Breads. 
Cookies. and Cakes for all occasions 
— only the finest insrredients are 
used. Ask about our Wedding and 
Birthday Cakes. May we serve you ? 
Phone L E 5-3998.

AMATO & MANNA BAKERY
The Best in Italian Breads 

Freselle - Biscotti - Pasticcini 
Pasta per pizze. Ravioli fatti a casa 

Maccheroni - Cavatelli 
4559 White Plains Avenue 

(Bet. 239 & 240 Sts.), Brony. N. Y.
Tel. FAirbanks 4-2370

Pastries - Cookie Trays from
THE 

LA GULI
PASTRY SHOP

The Finest in Italian Baked Prod
ucts. Delicious pastries. rakęs and 
bręad for aII ocresions. We special- 
ize in Weddin<r Cakes. Let us serve 
votį with the Finest! Call RA 8-5612 
29-15 Ditmars Blvd., Astoria, L. T.

l IJCK KING. Restaurant. Chinese 
food at its best! Lun^beon menu at 
nomile*" prirėš; nut<roin«r orders- 
nrivatr diring rnom. corkt. lo'tn^e. 
r*-e? narkino'i Snecial attention to 
fnnrily A- reHgious societies.
riubs. narties. — 133*» Nori h Avė. 
New Rochelle, N.Y Cnll BE 5-6450

For wedding party. anniyersary & 
sočiai affairs see SKANDI A Im- 
ported Foods and Delicacies from 
all nations. Also imported beer. :— 
Phone orders accented: NE 8-1077. 
Come in see the thousands of im
ported items. — 244 FLATBUSH 
Avė.. Brooklyn. N. Y.

John O. MOONEY CO.. Ine.
WEDDING INVITATIONS 6 day 
service; Envelopes immediatelv. 3 
day service at extra char^e in N.Y. 
at the Waldorf Astoria. Studios at 
Fleetwood station. 699 McQuesten 
Pkwy North. Mount Vernon, N. Y.

Call MO 4-4456

BRIDES - BRIDES - BRIDES

SEA SHORE RFSTAIIRANT
Eniov our famous Shore Dinners on 
our beautiful onen terrace over the 
water. Sea food extraM<dinarv. sizz- 
jin«r o* rak s. native Italian dishes — 
591 City Is’and Avė.. Bronx, N. Y., 
on vour riodiC after the bridge. Free 
parkin. Open all year. TT 5-9849.

THE NASSAU INN — 800 Jericho 
Tpke., New Hide Park. L.I. Gater
ius. weddiner. showers. sočiais, etc. 
Snecial parkavę deal $7 50 e? per- 
son with 1 week free in Miami Beach 
F'a. Lnncheons. Dinners. Your Host 
Mrs. Lucas. Facilities up to 200. 
Air conditioned. Spėriai consider- 
ation to groups. Tel. 516 FL 4-9562

MUENCHHAUSEN 
RESTAURANT

Excellent German Food. Snecinliz- 
inv in Sauerhraten. Piv knuckles. 
Bratwurst. delicious steaks & chops. 
Chniee of liųuors &■ imported beers. 
98 3id Avė. (bet. 12-13 Sts.I; GR 5- 
9542. Bring the fatnily for a treat!Ėnlarged, New, Manor of the

BLUE NOTE
Snnerb Wedding snd Banouet faci
lities — Parties to 400. Dates avail
able for Bowling Parties. Free 
parking on premises.

Everv Friday and Saturday Nite 
"The San Francisco Boys"

160-06 NORTHERN BLVD.
Flushing FL 9-9882

DANCING IS FUN at 
La MARTINIQUE CLUB 

Music by Chic Morrison. Cocktail 
Lounrre. Restaurant. Ladies invited. 
Admission Fri. Sun. $1.55; Sat. Evs. 
$1.75 tax incl. Adults only.
57 West 57th Street at 6th Avenue 

PL 2-2234
BAMBI Bake Shop. East Meadovv. 
L. I. — For your holidav cakes and 
pastries “par excellence". Butter 
makes the difference. Gift vvrapped 
pastries. VVe deliver. Place orders 
early for the holidavs. Phnne orders 
accepted. — Call IV 9-3333 — 621 
Merrick Avė., East Meadov. L. I.

OYSTER BAY RESTAURANT
Pietūs - Vakarienė - Kokteliai 

Banketo stalo specialistai 
Nuo 25 iki 500 žmonių

31-01 Broadway, Astoria. L. I.
Spalio - lapkričio - gruodžio rezer
vacijai skambinti banketo vedėjui: 

LH 5-8402

kus, A- Paliulis. A. Raugalienė. 
P. Veclauskienė. ir V. Petruš
kevičius.

Auksinė sukaktis
V. ir A. Stulginskai lapkričio 

10 minėjo vedybinio gyveni
mo 50 metu sukakti. Jų intenci
ja mišios buvo sumos metu. Gie
dojo šv. Juozapo parapijos cho
ras. kuriame gieda ir trys Stul- 
ginskų vaikai — Sofija, Jadvy
ga ir Edmundas- Sofija ir Ed
mundas solo sugiedojo Avė Ma
rija ir Panis Angelicus. Namie 
Stulginskų garbei buvo suras
ta puota. Atsilankė gražūs bū
rys artimuių ir pažįstamų. Su
kaktuvininkus pasveikino gra
žiu žodžiu komo. A. Aleksis. pa
kviesdamas visus sugiedoti Il
giausių metų.

Nauju metu sutikimas
Kaip kiekvienais metais, 

taip ir šiais Bendruomenės vai
dvba rengia Naujųjų Metų suti
kima šv. Juozapo parapijos 
Įėję. Waterburio apylinkei 
dovauja dr- P, Vileišis.

Rėmėjų talka
Lapkričio 11 Nek. Pr. M. 

serų kongregacijos rėmėių sky
rius buvo surengęs pokyli, ku
rio pelnas atiduotas Matulaičio 
namų statybos fondui. Pobūvi 
atidarė O. Saulaitienė. nušvies
dama lietuvišku senatvės-poil- 
sio namų reikšmę. Plačiau apie 
tai paaiškino sesuo M. Paulė 
Buvo atvykę ir daugiau seselių 
iš Putnamo; jų tarpe ir rašyto
jo A. Baranausko sesuo. Tarpe 
gausiu svečių dalyvavo ir kleb. 
kun. E. Gradeckas. Kongregaci
jos rėmėių skyriui vadovauja p. 
Žemaitaitienė G.K.

SKAITING
RAY’S ITALIAN BAKE SHOP

Italų - europietižka amerikonų mė
giama duona, sviestainiai, pyragai, 
tortai ir sausainiai — šventėm, ves
tuvėm ir Įvairiems nebyliams. Pa
mėginkite ir Įsitikinsite! 304 — 5th 
Avenue & 2rid St., Brooklyn. N. Y„ 
ST 8-9179. Atidaryta nuo 5:30 -10.

ROOSFVPi T FIELD 
ICE SKATING PI.AZA
Now open — F"n for all 

Open 7 Davs and 7 Nis'hts a Week 
for Public Skatina Ses.rions

Call Pioneer 7-7440 
ROOSEVELT FIELD 

Garden City. L. I.

Religinis koncertas
Religinės muzikos bei gies

mių koncertas bus pirmaiį ad
vento sekmadienį, gruodžio 1d. 
5 vai. popiet šv. Juozaoo para-

gyvenimo piios bažnvčioie. Programa bus 
atlikta seotvniom kalbom, į- 
vairiu tautybių bei religijų cho
ru. solistų ir instrumentalistų. 
Koncerto vyriausias organizatp- 
rius — komp. A- Aleksis. Sve
čias komo. prof. J- Žilvičius 
improvizuos vargonais. Koncer
to globėias — kleb. kun. E. 
Gradeckas. Rengimo komisiją 
sudaro kun- V. Sabulis. M. An- 
drikytės ir A. Paliulis.

Jau išsiuntinėti pakvietimai 
su bilietėliais, už kuriuos ©ra
šoma paaukoti no vieną dole
ri. Pelnas eis bažnyčios remon
to fondui. Tie. kurie pakvieti
mu ir bilietėliu negavo, savo 
auką gale* nalikti įeidami į 
bažnvčią. Kleb. kun. E Gradec
kas bei rengėjai kviečia visus 

lietu- 
bend- 
malda

miegamoio

Tačiau našlė griežtai nusista
čiusi daugiau nebetekėti už jū- 

(W.M.) reivio, stengiasi atmesti kari-

vvaterbury, 
A. Balsio.

Vaterburio ir apylinkių 
ius gausiai dalyvauti ir 
a krikščionišku širdžių 
>agarbinti Aukščiausiaiį.

Kaukių balius
Tradicinis kaukiu balius 

ankričio 30 šv. Juozapo para- 
ūios salėie. Rengėju komite- 
as ir šiais metais vra sudaręs 
ris vertingas premijas, šokiam 
[ros Radionovo orkestras iš 
iart/ordo. Kaukių balių ren-

bus

jia skautų tėvų komitetas.
Lituanistinė mokvkla

Lituanistinėje mckvkloie šie- 
net mokosi virš 20 mok’nių. 
įfokykla jau rucšiari Kalėdų 
iglutei—vaidinimui ir žaidi
mam. Mokvkloie mokytojais 
Ta Sofija Macienė, jau ilgus 
metus mokykloje dirbanti, ir 

i. kaukių paradas, ii praeitų metų baliaus. Nuotr. akt. Algimantas Žemaitaitis. Tė- 
V vų komitetą sudaro V. Vait-

h PIRMAUJANTI D€šRŲ PREKYBA NEW YORKE 
i VOKIŠKOS SPECIALYBES

SCHALLER&WEBER
AUGŠČIAUSIOS KOKYBES PRODUKTAI 

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

Užeikite — Įsitikinsite!

6 DIDŽIULĖS KRAUTUVĖS 6
New Yorke — 1654 2nd Avenue — TR 9-3047

< Tarp 85 - 86g-v!ų>
Ridgewoode — 56-54 Myrtle Avė. — VA 1 7068
AMorijoje — 28-28 Steinvvay St. — AS 4-3210 

r r-|—- — ——nr —.....

Hempsteade — 310 Front Street — IV 3-5540 
Flushinge — 41-06 Main Street — Hl 5-2552 
Jackson Heighta — 82-10 37th Avenue

— OE 5-1154

FURS

AARON WEINIG FURS
FUNERAL HOMES

KARL’S Mariners Inn — Lunch or 
dine where cuisine and scenic be«ti- 
ty excel. Sea food. lobsters, steaks, 
chops. For reservations call AN 1 - 
9756; if no answer. ANdrew 1-8111. 
Bayvievv Avė & James St. North- 
port rturn North on 25A) — Enjoy 
the Bay-View.

L->’-'re seteetiori of

FOX’s MUFFS - HATS 
The very latest stvle-s 

330 7th Avenue (Bet. 28 & 29 Sts.) 
’ CH 4-5993 ‘

HESS-MILLER FUNERAL HOME 
Serving the Communitv In a 

Dignified and Personai Manner
For 50 Years

Air Conditioned Chapels In 
All Localities

LUMBER

CROWN LUMBER CO., INC.

62-65 Fresh Pond Road 
Ridgewood. Queens

MASON MATERIAL 
Do it yourself and save 

VA 1-4931
sa
va- GENERAL CONTRACTORS

T. M. T. BUILDERS, Ine. 
GENERAL CONTRACTORS

Alteration & Home Improvements. 
Quality Material and Workmanship 
guaranteed. Call us for Information 
or see us at 99th Avė. and Spring- 
field Blvd.. Queens Village. LI. — 
Modei open 8 AM to 6 PM. Phone 

GR 9-4392 
SU 1-6316

SCAFFOLDING
HEYOT CONTRACTING 

CORPORATION

Longfellow & Viele Avės. 
Brome 59. N. Y. 

WY 1-2500

J. M. CARPENTER 
CONTRACTING CO.

Harold J. Mooney, Mgr.
64-19 Metropolitan Avė.

Middle Village, L.I. VA 1-6660

THE CUP & SAUCER COTTAGE
132 W. 32nd St., N. Y. C. — a few 
doors away from St. Francis of As- 
sisi Church. Breakfast - Lunch - 
Dinner. Service from 7:30 a.m. to 
8:45 pm. Closed Sundays. Luncheons 
from 99č, Dinners from $1.50. Gar
den Room available for reservations

GLENN R. COOK 
Syosset F u nėra I Home

Distinguished Funeral Service at 
reasonable rates. Chapels in all bo- 
roughs, 2 blocks north of Catholic 
Church. 28 DeVine St.. Syosset, L.I.

WA 1-1372

HENRY VVEYDIG & SON 
I ne. -

FUNERAL HOME
CHARLES VVEYDIG. Lic. Mgr. 

13-39 122nd St.. Col!ege Point. N.Y. 
FLushing 9-8563

Vaclovo Biržiškos, ALEKSAN- 
DRYNAS, pirma ir antra dalis, 
gaunama už 15 dol. Vertingas 
mokslinis veikalas, gaunamas 
Darbininko spaudos kioske.

Custom Work to your Specificatioc's 
Finished Basements - Colortex Cė.t- 
ings - Built-in sliding door elosots - 
Modern windows - Cabinets finished

Work done on premises 
SHOW ROOM 

Ali Work Guarantced
PR 2-7255

Your every effort—every day—,-will determine your income— 
establish your position—see u re your future—TF—you decide on a 
career with The Thos. D. Murphy Co., a 73 year old firm.

We offer a definite territory—account proteetion -high rate of 
commission—plūs 1!bėrai bonus. Many present men eam $10.000 to 
$15.000 or more annuallv.

Our 74th line comprisės art. specialized and custom-made ca- 
lendars. greetings. advertising pencils and ball-poinLs. gift ieather 
and various specialties. It is a teriffic line and exclusive. We fumish 
everything—no investment reųuired.

Samples. supplies and equipment immediatelv available. Fall 
season is ideal time to enter this field of interesting and lucrative 
business.

Act promptly. Outline experience. Write or phone Joseph E. 
Callolo. 11 Park PUce. Roorn 1108. New York 7, N. Y.; Phone 
BA 7-8682.

KEE’S RESTAURANT Oriental & 
American cuisine for all sočiai func- 
tions, weddings, shovvers, sweet 16‘s. 
banųuets, communion breakfasts. 
business meetings (up to 400 per- 
sons» We invite vour inauieries. Call 
Mr. Kee BU 7-2345 — 2026 Church 
Avė., near Flatbush Avė.. B'klyn.

PATRICIA MURPHY Candlelight 
Restaurant Routė 25A Noithern 
Blvd. and Port VVashington Blvd.. 
Manhasset. Hot popovers. honcy 
buns. lovely garden. air cond. D i ners 
Club, banųuet facilities; vorld fam- 
6 is flov.-er clock. Open daily. Area 
code 516 MA 7-3742.

Jei Jūs norite siųsti Jūsų pačių parink
tus daiktus kaip dovanas į Lietuvą, arba
užsakyti prekes, gaminamas U. S. S. R.
(kaip pa v. automobilius, dviračius, siu
vamas mašinas ir t,t ), kreipkitės į vieną
iš seniausiai veikiančių ir patikimiausių
firmų, turinčią

30 metų patyrimą

Atvykite arbe rašykite į mūsų cent- | 
rinę įstaigą arba kurį nors skyrių didės- ■
niame mieste.

GLOBĖ PARCEL SERVICE, INC
716 Walnut Street
Philadelpliia 6. Pa

W A 5-:U55

r
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Vliko metinė sesija 20 metų 
veiklos sukakčiai paminėti pra
sideda lapkričio 23, šeštadienį, 
10 vai. ryte Overseas Press klu
bo salėje, 54 W. 40 St., Manhat- 
tane- Sukakties proga Vliką jau 
pasveikino Valstybės departa
mentas ir New Yorko guberna
torius Nelson A. Rockefeller. 
Į sesiją atvyksta Pasaulio Lie
tuvių Bendruomenės pirm. J. 
Bačiūnas, JAV LB Centro Val
dybos pirm. J. Jasaitis, Vliko 
atstovai iš Washingtono, Phila- 
delphijos, Chicagos, Bostono ir 
k. Pirmos dienos posėdžiai vi
siem vieši. Taip pat ir banke-

f

tas tame pat klube šeštadienį 
8 vi. vak. Lapkričio 24. sekma
dienį. posėdžiai pradedami 11 
vai. ryte.

Kariuomenės šventės minė
jime, kuris bus šį šeštadienį, 
lapkričio 23 7 v.v- Apreiškimo 
parapijos salėje, scenos deko
racijas piešė dail. Jurgis Juo
dis.

SOLISTĖ DANA STANKAITYTĖ

Redakcija 
Administracija 
Spaustuvė 
Vienuolynas

Ak torius Vitalis Žukauskas 
pravedė diskusijas New Jersey 
lietuvių studentų susirinkime, 
kuris įvyko lapkričio 15 Kear- 
ney Lietuvių Katalikų Bendruo
menės Centre. V. Žukauskas 
buvo kviestas kalbėti tema: 
“Amerikos lietuvių teatras", 
bet kadangi nariai labai vėla- 
vosi, tai paskaita buvo atidėta 
kitam laikui. Teatro technika ir 
Amerikos teatro sudėtis buvo 
labiausiai diskutuojama. N. J. 
L.S.S. valdyba visų narių var
du nori viešai padėkoti A- Žu
kauskui už jo paaukotą laiką 
ir labai įdomias diskusijas.

Balfo centras yra įsigijęs fo- 
tostatus aparatą, kurio padaro 
dokumentų kopijas ir taip su
trumpina bei palengvina savo 
darbą. Balfas gali prieinama 
kaina patarnauti ir kitiem.

Kat. Motery Sąjungos 24 
kuopa lapkričio 30 4 v. popiet 
Angelų Karalienės parapijos sa
lėje rengia laimėjimų vakarą.

SUSIPAŠINIMO POPIETĖJE, kuria surengė Woodhaveno moterų būrelis pranciškonų naujom statybom. 
Kairėje — Darbininko administratorius Tėv. Petras Baniūnas. Nuotr. P. Ąžuolo.

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

KAN. MYKOLO VAITKAUS AUKSINIS RUDUO
Lapkričio 17 Bostone prisi

minta poeto kan. Mykolo Vait
kaus 80 metų sukaktis —žmo
gaus amžiaus ruduo, o kai kam 
jau ir žiema su stingstančiu 
krauju ir pašarmojusiu plau
ku. Kan. Mykolas Vaitkus tebė
ra guvus, budrios dvasios ir kū
rybinių polėkių. Jo dvasios skai-
dra buvo pavaizduota dail- Vik
toro Vizgirdos paveiksle: ru
dens auksinėm spalvom pražy
dę laibi medžiai, sustoję prie 
tako, lyg gyvenimo kelio, vilio
ja į šviesius horizontus. 
Tuo “Auksiniu rudeniu", kurį 
Sukaktuvininkui dovanojo mi
nėjimo rengimo komitetas, be 
abejo, norėta simboliškai iš
reikšti kan. M. Vaitkaus poezi
jos šviesūs krislai ir giedri jo 
asmenybė.

Minėjimą rengė Bostono kul
tūrininkų būrelis, pasitelkęs 
pirmininku poetą Faustą Kiršą, 
kuris tebėra prieglaudos na
muose po sunkios operacijos. 
Vis dėlto jis parašė ir įteikė 
nuoširdų sveikinimo laišką. Po- 
piež. Pauliaus VI palaiminimą 
perskaitė ir Kunigų Vienybės 
vardu sveikino prel. Pr. Juras- 
Minėjimui vadovavo poetas St. 
Santvaras, pasikvietęs talkon 
dr. Juozą Girnių ir rašytoja An
taną Gustaitį.

Dr. Juozas Girnius, Ateitinin-

Dana Stankaitvtė 
atvyksta į N. Yorkę

Dana Stankaitylė yra nauja 
dainos meno pajėga, tačiau 
greitai iškilusi į pirmaujančių 
mūsų solistų eiles. Su neabejo
tinu pasisekimu ji dainavo pa
grindinius soprano vaidmenis 
Chicagos lietuvių statytose ope
rose: Gildos — Rigoletto, Leo
noros — Trubadūre. Michaelos 
—Carmen ir Aidos — Aidoje.

Be to. American Opera Co. sta
tytoje Cavalleria Rusticana sėk
mingai dainavo Santuzzos vaid
menį- Ji yra aplankiusi dauge
lį lietuvių kolonijų. Amerikie
čių publikai D. Stankaitytė yra 
dainavusi Toronte. Peorijoj ir 
Bostone. Kritikos buvo įvertin
ta labai palankiai: Toronto The 
Globė and Mail kritiko nuomo
ne. ji turi gilų dramatizmo pa
jautimą ir pajėgia jį išreikšti 
galingu balsu bei emocinės iš
raiškos visišku apvaldymu. Bos
tono kritikai iškėlė jos tobulą 
tarseną ir lankstų sunkios bei 
įvairios programos išpildymą.

D. Stankaitytė New Yorke 
lapkričio 30 koncerte dainuos 
mūsų kompozitorių Banaičio, 
Cerienės ir Račiūno kūrinius, 
o taip pat eilę dainų ir arijų ir 
tris duetus su solistu St. Baru. 
Solistams akomponuos pianis
tas Aleksas Mrozinskas.

Koncertas įvyks Statler Hil- 
ton Penn Top salėje Pradžia 
6 v. 30 min. Po koncerto bus 
šokiai grojant Starolio orkest
rui.

J koncertą visus kviečia ren
gėjai — L. Studentų Sąjunga ir 
ALB New Yorko apygarda.

kų Federacijos vadas, taręs 
svarų ir gilų filosofinį žodį, api
būdinusį poezijos reikšmę, pra
vedė visus sveikinimus, kurių 
buvo didelė gausa iš viso pa
saulio lietuvių. Nuotaikingai 
juos skaitė A. Gustaitis ir Pr. 
Lembertas. žodžiu sveikino Lie
tuvos garbės konsulas A- Sai
na. visa eilė minėjimo dalyvių 
ir Bostono lietuvių organizaci
jos. įteikusios dovanų. Jubilia
tas kan. M. Vaitkus dėkojo 
sujaudintu žodžiu, pabrėžda
mas, kad jaunystėje metai pa
tys žmogų neša, o senatvėje 
tenka savo pečiais metus nešti, 
bet tebesijaučiąs laimingas, pa
siryžęs ir ištvėręs gyvenimu 
džiaugtis ir ieškoti jame švie
sių krislų.

Meninei programai vadovavo 
rašytojas A. Gustaitis. Pradžio
je poetas Pr. Lembertas paskai
tė Jubiliato eilėraštį “Oremus". 
Solo giedojo jauna solistė Nan- 
cy Miller — Miliauskaitė iš 
Worcesterio; akompanavo kom- 
poz. Julius Gaidelis. Šiai pro-

NEWARK. NJ.

Liet. Veteranų S-gos Ramo
vės New Jersey skyrius ir 
Liet. Bendruomenės Netvarko 
skyrius lapkričio 24 rengia Lie
tuvos kariuomenės minėjimą. 
Už žuvusius karius mišios bus 
10:30 v. švč. Trejybės bažny
čioje- Pritaikinta pamokslą pa
sakys kun. dr. P. Celiešius. Tuo
jau po pamaldų programa bus 
salėje.

SCENA iš “Sekminių vainiko”, suvaidinto lapkričio 17 Apreiškimo parapi
jos salCje. Suvaidino New Yorko vyčiai. Nuotr. V. Maželio.

gai jis sukomponavo meliodijas 
dviem kan M. Vaitkaus eilė
raščiam — “Debesėlis" ir “Var
pelis“. Solistė juos pirmą kar
tą šioje programoje išpildė, pa
dainuodama dar “Mano sieloje 
šiandien šventa". Protarpiais 
Feliksas Kontautas ir Rita Au- 
sijūtė skaitė poeto kan. M.
Vaitkaus eilėraščius.

Po programos prie apskritų 
stalų užkandžiavo ir šnekučia
vo gera šimtinė Bostono ir 
apylinkių lietuvių. Svečių tar
pe vienas iš vyriausiųjų buvo 
Jubiliato seminarijos draugas 

—kun. Jonas Švagždys, einąs 
jau 81 metus. Tėvam pranciš
konam ir jų leidžiamajai spau
dai atstovavo poetas T. Leonar
das Andriekus. Kan. M- Vait
kus yra išvertęs pranciškonam 
stambius Hasenoehrlio mąsty
mus. kurių pirmas tomas jau 
išėjo.

Išėjus iš salės Į tamsią, bet 
žvaigždėtą naktį, mintis savai
me skrido Į šviesias dausas, ku
rias poetas kan. Mykolas Vait
kus mums atskleidžia savo švie
sių krislų kūryba. Minėjime 
vaizdžiai -ir išsamiai ja apibū
dino poetas St. Santvaras.

Minėjimas buvo Lietuvių Pi
liečių Draugijos viršutinėje, 
gražiai įrengtoje salėje. (-s)

Ridgewoodo sekcijoj prie pat 
Parko išnomuojamas 5 kamba
rių su vonia apartamentas, .ap
šildomas. Mėnesiui nuoma tik 
50 dol. Kreiptis: VI 3-6545.

Arkivysk. Richard J- Cush- 
ing, Bostono kardinolas, antro
sios Visuotinio Bažnyčios Susi
rinkimo sesijos metu aplankė 
lietuvišką kryžių arkiv. A. Sa- 
morė tėviškėje, Bardi miestely
je, Apeninų kalnuose. Aukštą
jį svečią lydėjo pats arkiv. A. 
Samorė ir Piacenzos vyskupi
jos vysk. Ghizzoni. Kardinolas 
labai domėjosi kryžiumi ir jo 
istorija. nusifotografuodamas 
prie jo. Šis pirmasis lietuviškas, 
kryžius Italijoj, pastatytas prie 
valstybinio plento tarp Parmos 
ir Genujos, sutraukia minias tu
ristų bei pravažiuojančių, yra 
nuolatos filmuojamas ir foto
grafuojamas. Neseniai jį aplan
kė ir Italijos vyskupų konferen
cijos pirmininkas kardinolas Si- 
ri, eilė nuncijų ir diplomatų.
Kryžius buvo pernai padova
notas prel. V. Mincevičiaus, ar
kiv. Antonio Samorė minint 
30 metų sukaktį nuo tada, kai 
jis pradėjo savo diplomatinę 
tarnybą Lietuvoje, kur išbuvo 
6 metus. Dabar arkivysk. A. Sa
morė yra Bažnyčios nepapras
tų reikalų kongregacijos sekre
torius.

Lietuvos kariuomenės šven
tė bus lapkričio 24 d. Mi
šios 10 vai. ryto šv- Petro baž
nyčioje už žuvusius Lietuvos 
karius ir partizanus. Taip pat 
bus pašventinama Bostono ro- 
muvėnų vėliava. Iškilmingos su
sirinkimas bus Lietuvių Pilie
čių Draugijos salėje. Pradžia 3 
vai. p.p. Paskaitą skaitys Lie
tuvos skautų Įkūrėjas kap. Pet
ras Jurgėla. Meninę programos 
dalį išpildys sol. St- Liepas ir 
meno mėgėjų kvartetas iš Wor- 
chesterio.

Stepono Dariaus postas gruo
džio 8, sekmadieni. namu- 
se rengia bankietą, kuriame 
bus pagerbtas Antanas Rim
kus. Jis gimė Dabeikių par., 
Utenos apskr. I Ameriką atvy
ko 1907 metais, o 1917 įstojo 
i JAV kariuomenę. Pirmojo pa
saulinio karo veteranams Įstei
gus Stepono Dariaus postą 
(1S37). Antanas Rimkus buvo 
priimtas nariu. Jis yra ramaus 
būdo ir tikras lietuvis patrio
tas. Išėjęs į pensiją, Antanas 
Rimkus visa savo laiką skiria 
ligoniam lankyti ir prižiūrėti 
posto namą. I bankietą kviečia
mi visi Antano Rimkaus drau
gai- Bilietus iš anksto galima 
gauti po 3 dol. pas rengimo ko
misijos narius ir posto adjutan
tą Joną J. Romaną. 170 II. Str.. 
South Bostone, Mass.

Sodalietės parapijos salėje 
ruošia Padėkos dienos “Turkey 
Whist”. Pradžia 8 vai. vak.

Bostono kardinolas visus jo 
arkivyskupijos katalikus atlei
džia nuo penktadienio absti
nencijos lapkričio 29-

CYO organizacija lapkričio 
23 d. ruošia išvyką pačiužinė
ti ratelių pačiūžomis (Roller 
Skating Partyl.

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

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

Visi kailiniai siuvami mūsų siuvyk
loje, todėl kainos pigios. Pirkdami 
bet ką ateikite pas mus ir įsitikin
site. Mes taip pat pataisome kaili
nius. kailininins apsiaustus, šalikus 
(stols). Galite pasirinkti iš didelės 
atsargos karakulio. Aliaskos ruonio, 
minko ir kiti) dirbinių.

Didelis pa sirin k i ma s 
NelnukitepasRutinės v al.mdos

CHelsea 2-1079 • CHelsea 2 0535

ALEX DIMANT 
FUR CO.

150 WEST 28th STREET 
NEW YORK. N. Y. 

Roorn 402

Diplomuotas ekonomistas

Juozas Audėnas
registruotas investavimo fon
dų atstovas priima interesan
tus investavimo reikalais - ■

109 Warwick St.
Brooklyn 7, N. Y.

Tel.:
TA 7-9518 • PL 3-6628

WILLIAM J. DRAKE |
DRAGŪNAS

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

Tel. Hlckory 1-5220

LAIDOJIMO DIREKTORIAI

Tel. EVergreen 7-4335

STEPHEN AROMISKIS
(ARMAKAUSKAS) 

Graborius-Balsamuotojas 
MODERNI KOPLYČIA

423 METROPOLITAN AVĖ.
Brooklyn, N. Y.

STagg 2-5043

Matthew P. Salias
FUNERAL HOME

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

Licensed Manager 
& Notary Public

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

EVergreen 8-9770

Joseph Garszva
GRABORIUS
Balsamuotojas

231 BEDFORD AVĖ.

Brooklyn, N. Y.

I. B. SH ALINS 
- Šalinskas

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 
84-02 JAMAICA AVĖ. 

(prie F'orrst pirkuav Slatlon) 
V/OOOHAVEN. N Y

Suteikiam garbingas laidotuves 
Koplyčios nemokamai visose 
miesto dalyse; veikia ventiliacija

Tel. Vlrginia 7-4499

THEODORE WOLINNIN,
INC.

E. JOSEPH ZEBROVVSKI 
Laidotuvių direktorius 

MODERNIŠKA KOPLYČIA 
su Air Condition

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

KARLONAS
FUNERAL HOME 
280 CHESTNUT STREET 

NEW BRITAIN, CONN.

Tel. B A 9-1181

CARROL
FUNERAL HOME 

Ine.
PETRAS KARALIUS, sav.

Laidotuvių direktorius 
ir balzamuotojas

74 PROVIDENCE ST.
Worcester, Mass.

PL 4-6757 PL 4-1165

VAITKUS
FUNERAL HOME

197 WEBSTER AVĖ.
PRANAS VAITKUS 

Laidotuvių Direktorius 
ir balsamuotojas 

Cambridge. Mass.
NOTARY PUBLIC

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

Puikus patarnavimas naujo
JOSEPH C. LUBIN

FUNERAL HOME
546 East Broadvvay

So. Boston, Mass.
Priešais miesto teismo rūmus

•
Rūpestingai patarnaujamo vi
suose reikaluose. atydžiai iš
pildomo kiekvieną pageidavi
mą. Jūs galite pilnai pasiti
kėti mūsų patarnavimu iki 
visų smulkmenų laidojimo 
reikaluose

Joseph C. Lubin 
Euneral Pireetor

Telefonas: 268-5185


