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KONGE: Amerikos tik 1 vai

KIPRE: Amerika dar tik stebi

mi-

Tačiau šen. Sietinis rugpiū- zinio amžiaus-vieną iš miestų 
čio 13 skelbė susirūpinimą, kad Shechem. Atkastos gatvės, 
su 4 Amerikos transportiniais -kasta išlikusi šventykla iš 
lėktuvais išvykę 106 amerikie- 18 amžiaus pr. Kr. Miestas i 
čiai kariai. Jis nuogąstavo, kad nimas Genezės knygose.

Atkasė biblinį miestą
Amerikiečių archeologai Jor-

3. Kelti pavergtų tautų rei
kalą tarptautinęse konferencijo
se, diplomatų susitikimuose ir 
Jungtinėse Tautose.

save visus respublikonus. Jis 
tarėsi su Eisenhoweriu, paskui 
rugpiūčio 12 susitiko Hershey 
su Eisenhoweriu, Nixonu, 14 
respublikonų gubernatorių. Pa
sikalbėjimas buvo slaptas. Ta-

PRIEft KOMUNISTUS: Vietnamo 
Khanh.

— Gellupo institutas randa, 
kad Johnsonas turįs pranašu
mą šiuo metu prieš Goldwate 
rį 51:40 santykiu, 9 neapsis 
prendus.

Rinkimų kovus eigoje labiau
siai dėmesį patraukė šen. GoM- 
waterio pastangos sutelkti apie

— Respublikonų biudžetas 
rinkimų reikalam sieksiąs 13 
mil., demokratų iki 20 mil.

pvamos. » . .
Ar tai reiškia Goldwaterio 

programos švelninimą, ar tai 
politinis manevras apra
minti “liberalam”, aiškės tik vė
liau. Kai kurie balsai skelbia, 
kad Goldwateris galįs ir praras
ti dalį balsų, kada jis ribojasi 
Eisenhowerio užsienių politika 
ir pasiduoda jo kontrolei.

Demokratai stovi prieš savo 
konvenciją rugpiūčio 23. Jai 
nėra palankus tarptautinis kli
matas su trim vietinio pobūdžio 
karais, kuriuose Amerika dau
giau ar mažiau susiduria su 
kom. Kinija —Vietname bei 
Konge ir su Sovietų Sąjunga — 
Kipre.

savo rankas ne tik mm pirmi* 
ninko, bet ir prezidento parei
gas rugpiūčio 16, nuginda
mas populiarųjį gen. D u o ng 
Van Minh.

N.Y. Times vertina: dabarti
nė padėtis pietų Azijoje yra to
kia, kurioje nė viena pusė ne

jos senelės kelionę.
“Ačiū Dievui, Ačiū Amerikai, 

Ačiū jums”, kalbėjo 85 metų 
senelė jau Maskvoje.

“O dar ne, senele”, pastebė
jo Rūta, nedarydama išvados,

PRIEŠ KOMUNISTUS: Kongo 
Tshombe.

Amerikos uniformuotų vyrų 
Kipro saloje nėra. Bet arti budi 
galingas Amerikos šeštasis lai
vynas. Turkijosf bombos rugpjū
čio 8 į šiaurinį vakarinį Kipro 
kampą pasiekė to, kad ir Grai
kijos ir Turkijos vyriausybės 
palinko ieškoti kompromiso. 
Tačiau jo nenori pats Kipro 
prezidentas Makarios. Tarp jo 
ir Graikijos vyriausybės santy
kiai tempiasi. Graikija apkalti
no Makarijų, kad jis ėmėsi re
presijų prieš saloje gyve
nančius turkus be Graikijos vy
riausybės žinios. Makarios dau
giau linksta j Maskvą. Jis pa
prašė Chruščiovą karinės pa
galbos prieš turkus. Rugpiūčio 
15 Maskva parėmė Makarios 
pretenzijas. Tačiau, manoma, 
tik žodžiais. Abejojama, kad jis 
imtųsi karinių veiksmų šiuo 
metu. O Kipro komunistai norė
tų, kad Kipras būtų paverstas 
Viduržemio Kuba ir Makarios 
nauju Castro. Tam sala paruoš
ta — prigabenta ginklų, at
siųsta Graikijos 5,000 karių, ke
li šimtai taip pat turkų, tačiau

VIETNAME: Bombos karinės 
padėties negerino

Amerikos lėktuvų bombos 
rugpiūčio 5 į šiaurės Vietnamo 
karines bazes išgelbėjo Ameri
kos prestižą, bet nesustabdė 
komunistų agresyvumo pietų 
Vietname. Pietų Vietnamo ka
riuomenės paruoštas smūgis 
rugpiūčio 12 už 30 mylių nuo 
Saigono nepasisekė — komu
nistų 2000 grupė nepastebimai 
suspėjo dingti. O tuo tarpu ko
munistų teroras vykdomas net 
pačios sostinės priemiesčiuose.

Komunistų partizanų esą 150, 
000, tarp jų 34,000 reguliarios 
kariuomenės. Iš pietų Vietnamo 
kariuomenės per birželio-liepos 
mėnesius daug dezertiravę.

Padėtį pasunkino naujas vi
daus perversmas —gen. Khanh 
pakeitė konstituciją, paėmė į

— Chicagos priemiesčiuose 
rugpiūčio 16 negrų riaušėse su
žeistų 53; daugiausia tai balti, 
kurie ten mėgino pravažiuoti 
automobiliais. Vienas baltas ir 
vienas juodas pašauti. Sudegin
tas namas, išplėšta degtinės 
krautuvė. Kitą vakarą riaušės 
pasikartojo.

— New Yorite pradėjo tirti 
vadinamą * ‘Mobilizaciją jauni
mui”, kiek joje insifiltravę ko
munistai. Ta institucija prieš 
porą metų buvo suorganizuota 
kovai su jaunimo nusikaltimais. 
Jos veiklai skirta 12.9 miL Da
bar aiškėja, kad šios institucijos 
priemonėm buvo spausdinti 
kurstomieji lapeliai negrų riau
šėm.

Chruščiovas rugpiūčio 16 įs
pėjo Turkiją, kad jos bombos į 
Kipro salą negali liktis nenu
baustos. Jis kaltino, kad turkai 
Įvykdę dalį sąmokslo, kurį Ame 
rika ir Anglija surengę prieš 
Nicesijos gyventojus. Chruščio
vas jau anksčiau buvo pareiš
kęs, kad ginsiąs “socialistines 
valstybes” Azijoje.

gali laimėti nei leisti antrai pu
sei laimėti; paprastai tokia pa
dėtis yra geras laikas derybom.

Anglų New i StMeamsn laik
raštis aiškina, kad rugpiūčio 5 
bombarda vimaą- buvo padiktuo
tas vidaus politikos prieš rinki
mus. f

Die- 
apie

PRIEŠ RINKIMUS:
R. Kennedy sutinkąs būti- 

kandidatas į New Yorko sena
torius ir kcnkuruoti su šen. K. 
Keatingu. Tačiau kcngresmanas 
Samuel S. Strattonas pasiskel
bė taip pat būsiąs kandidatas Į 
senatorius ir konkuruos su R 
Kennedy.

— Šen. Keatmgas dar neap 
sisprendęs, ar bus kandidatas į 
senatorius. Respublikonai kon
servatoriai ragina jį remti šen. 
Goldwaterį. kitaip jie siūlysią 
Mrs. Luce.

— Demokratai pietiečiai pa
sisako labiau už šen. McCarthy 
ar šen. Mansfieldą į viceprezi
dentus — negu už šen. Humph-

jie nebūtų pądaryti ‘ ‘patarė
jais” bei “instruktoriais” ir pa
skiau mirtų kovose, kaip tai 
esą Vietname.

Pusė bilijono dolerių supil
ti į Kongą, negalėjo taikos iš
laikyti ir apsaugoti nuo komu
nistų.

pagrindinis stabdis kariniam 
veiksmam galibūti kąip tik tas 
Amerikos šeštasis laivynas.

Amerikos diplomatiniai siū
lymai, kuriuos skelbia Acheso- 
nas, neturi pritarimo nei Grai
kijoje nei Turkijoje, o pačia
me Kipre spaudoje varoma pro
paganda prieš Ameriką už So
vietus.

— Hoffa, autosunkvežimių - Castro ir gracinn, kad nušau- 
unijos prezidentas, rugpiū
čio 17 nuteistas 5 metų ir 10, 
000 dol. bausme, žinoma, ape
liuos. Nuteistas už unijos 280, 
miL dol piktoaudojimą.

— Cobol Lodge lanko Euro
pos sostines, kad gautų politi
nės paramos Amerikos politikai 
pietų Azijoje.

kol dar nepadarytas paskutinis 
žingsnis iš Rusijos. Ir Rūta in
formavo korespondentą, kad 
jos senelė ir senelis buvo 1948 
išsiųsti į Sibirą Stalino laikais. 
Senelis ten ir mirė, kai jo ko
jos nušalo. Bet senelė išliko. 
Prieš 10 metų Rūta apie ją su
žinojo. Nuo tada ir pradėjo kla
binti įstaigas, kad senelę išleis
tų į Ameriką. Bet niekas negel
bėjo, iki Rūta šiemet vasario 
mėnesį telefonavo į Kremlių 
Chruščiovui. Ji kalbėjo su Chru
ščiovo sekretorium, ir nuo tada 
visas reikalas pasisuko į gerąją 
pusę. Rūtai ir jos tėvam buvo 
leista apsilankyti Lietuvoje. Jie 
nuvyko kovo mėn. — kelios 
dienos po to, kai buvo gauta ži
nia, kad senelė veik prie mir
ties.

Po antros kelionės Rūta se
nelę jau atsigabeno į Maskvą 
tiesiai iŠ ligoninės. Senelė sa
kėsi niekad lėktuvo nesanti ma
čiusi Bet sėsti į lėktuvą nebi
jojo. JI Rūtai kalbėjusi: “Aš 
būsiu aukštai debesyse, būsiu 
arčiau prie Dievo, tai viskas tu
rėtų būti gerai”.

Rūta sakėsi, kad ji Lietuvo
je buvo priimta labai gerai. 
Daugefts ją buvo matę filmuo
se, kuriuose ji vaidino.

Rugpjūčio 16 Rūta su senele, 
kuri vadinasi Liudvisė Kaman- 
duUenė, jau buvo Los Angeles.

Rūta Kiimunytė pasirodė ne 
tik energinga savo senelės rū-

— Indonoziįc* daliniai rug
pjūčio 17 išsikėlė | Malaysijos 
teritoriją 40 mylių nuo sostinės.

— Soneto finansų komisijoje 
rugpiūčio 17 gydymo vyresnio 
amžiaus asmenim projektas at
mestas.

Amerika susiduria su kom. Kinija Vietname ir Konge, kur grėsmė auga ir išeitis 
neaiški; su Sovietais Kipre, kur pastarieji vargiai rizikuos karu

pažadėjo remti ne tik Eisenho- 
weris, bet net ir Rockefelleris. 
Paramos GoHwateris susilaukė 
tada, kai jis sušvelnino savo 
San Francisco pasakytos kalbos 
tvirtinimu* ir kai prisiėmė Ei- 
senhowerio kontrolę savo politi
niam veiksmam. Užsienių politi
koje pažadėjo laikytis Eisenho- 
werio Dulles linijos, dėl valsty
bės sekretoriaus ar apsaugos 
sekretoriaus ar net kitų parei
gūnų skyrimo tartis su Eisen-

— Atstovu Rūmai rugpiūčio 
17 nubalsavo, kad Sovietų Są
jungai ir 14 kitų valstybių, ku
rios nemoka skolos J. Tautom, 
būtų atimtas balsas. Sovietai 
skolingi 54 mil.

— Graikija savo kariuome
nės aviacijos ir laivyno dalį 
atsiėmė iš Nato ir skyrė Kipro 
apsaugai.

— Vietname rugpiūčio 16 ko
munistai iš pasalų sunaikino 
117 vyriausybės karių. Paėmė 
daug ginklų.
KOKIŲ STUDENTŲ ESAMA 
JUMERtKOJE

Kuboje šiemet lankėsi 81 “ Senatas rugpiūčio 13 nu
“studentas” iš Amerikos, nepai- tarė nebeduoti Indonezijai pa
šydami valstybės departamen- ramcs ir nebetreniruoti jos ka
te draudimo. Kai jiem kalbėjo Nu0 1950 sudavė jai 712 

mil. Dabar Indonezijos diktato- 
siąš amerikiečius karius, jei rius Sukamo smerkia Amen- 
pasikartos incidentai Guantana- kos politiką ir giria de GauHe 
mo saloje, tai tie “studentai” 
jam plojo. Vienas prancūzų ko
respondentas pastebėjo ameri
kiečiui: ar amerikiečiai negalė
jo atsiųsti padorių studentų, ku 
rie nediskredituotų savo kraš-

Chruščiovas tik grasina
_■— Kongo Tshombe paprašė 
kaimynines Afrikos valstybes 
skirti kariuomenės kovai prieš 
komunistus. Lakūnų iš Ameri
kos gauaamiem lėktuvam gau
siąs iš Pietų Afrikos ir Pietų 
Rodezijos.

— Švedijos laikraštis “Da
gelis Nyheter” praneša, kad iš 
turistinio sovietų laivo pabėgo 
21 ekskursantas: 10 nebegrįžo 
Į laivą Helsinkyje ir 11 — 
Stockholme. Tarp bėglių yra 
rusų, lenkų, čekų ir kitų tautų.

GOLDWATERIS TARP KITŲ: laimėjo partijos vienybę ar 
gavo kontrolę?

howeriu, Nixonu ir kitais “paty
rusiais vadais”. Pasižadėjo vyk
dyti pilietinių teisių įstatymą, 
socialinį draudimą plėsti. Pasi
žadėjo atsisakyti nuo tokių or-

4. Skelbti griežtus pareiški
mus Pavergtųjų Tautų Savaitė
je — tokius kaip prezidento 
Eisenhowerk>, o ne tokius iš
blukusius kaip dabartinės vy
riausybės.

5. Nutarti Kongrese griež
tą rezoliuciją už laisvus rinki
mus pavergtuose kraštuose J. 
Tautų priežiūroje.
ŠEN. K. KEATING: šeši siūly
mai dėl Lenkijos laisvės

Šen. Kenneth B. Keatmgas 
rugpiūčio 15 kalbėjo Lenkijos 
karių dienoj. Jis skelbė progra
mą, kaip galima lengvinti Len
kijos kelią į laisvę. Būtent:

1. J. Valstybių pareigūnai ir 
šiaip jau piliečiai turėtų būti 
skatinami lankytis Lenkijoje ir 
kituose pavergtuose kraštuose, 
kur tik galima.

2. Amerika siunčia maistą į 
Lenkiją. Tačiau senatorius 
1962 Lenkijoje rado, kad ten 
lenkai dažniausiai nieko nežino 
apie tą Amerikos pagalbą. Rei
kia tad sustiprinti Amerikos 
Balso informaciją apie tai.

3. Sustiprinti taip pat infor
maciją, kad Amerika moraliai 
remia laisvą Lenkiją.

4. Amerikos vyriausybė, Ame 
rikos lenkų tautinės grupės pa
dedama, turėtų paremti studi
jas apie dabartinę Lenkiją, 
Lenkijos istoriją ir kultūrą. Li
gi šiol Amerikos informacija 
apie tai buvo labai silpna.

5. J. Valstybės turėtų parem
ti Bažnyčios teisę Lenkijoje da
ryti įtakos dabartinės Lenki
jos galvojimui, ypačiai jauni
mui, nepaisant, ar ta įtaka su
eis i konfliktą su komunistiniu 
mokymu.

6. Turime būti realistai dery
bose su Gomulka. Jis kartais 
gali būti suinteresuotas daryti 
Lenkijos komunizmą mažiau pri 
klausomą nuo Rusijos komuniz
mo, o tai mes galim kartais pa
naudoti gyventojų gerovei.

Tuos Kongreso narių balsus 
vertiname pirmiausia dėl to, 
kad jie atnaujina pareiškimus 
jog padėtis pavergtuose kraš
tuose nėra normali ir reikalin
gas sprendimas.

Kinijos komunistų vadovau
jamas ir remiamas sukilimas 
rytų Konge plečiasi. Valstybės 
sekr. pavaduotojas Averell Har- 
rimanas rugpiūčio pradžioje su
tarė su Belgijos vyriausybe pa
dėti Tshombei prieš sukilėlius. 
Valstybės sekr. padėjėjas Men- 
nen Williams rugpiūčio 11 atvy
ko į Leopoldville. Iš jo Tshom
be prašė tolimo skridimo lėk
tuvų žvalgybai. Be lėktuvų sun
kiai pažįstama tikroji padėtis. 
Tuo tarpu žinia, kad sukilėliai 
nuo rugpiūčio 5 valdo Stanley- 
ville, bet nežinia, kiek jie yra 
pasistūmėję pirmyn, o nuo 
Stanleyville iki sostinės yra 
750 mylių. Amerika lėktuvus dane prie dabartinio miesto Na- čiau po jo teigiama, kad vieny-

LAISVE NEPERKAMA TYLĖJIMU -

Du senatoriai svarsto: ar laisvės padidinimas anapus 
uždangos galimas ir — kokiais būdais?

IfongraM nariai nesiliauja 
kalbėję apie komunistų paverg
tus kraštus. Nesitenkina karto
dami, kad Amerika pavergimo 
nepripažins. Jie kalba daugiau 
— apie padėties pagerinimą, 
laisvės didinimą. Jų sumanymai 
remiasi daugiausia dabar popu
liaria prielaida, kad komuniz
mas gali “liberalėti” — duoti 
daugiau laisvės asmenim ir tau
tom. Jų mintys ir sukasi dau
giausia apie tai, kaip tas libera- 
lėjimas galima būtų pagreitinti. 
Sustojam vėl prie dviejų sena
torių- kalbų.
ŠEN. SCOTT: - peniu siūlymai 
prieš sovietinį imperializmą

Šen. Hugh Scott, Pa. r., rug
pjūčio 16 kalbėjo—Liet 
noje Lakewood. Kalbėjo 
išlaisvinimo galimybes 
kingu būdu”. Siūlė šias 
mones:

1. Laikyti Amerikos politikos 
principu — nepripažinti sovieti
nių imperialistinių užgrobimų 
baigtu dalyku.

2. Pavartoti visas priemones 
informacijai apie sovietinio im
perializmo faktus visame pašau-

RŪTA KILMONYTE SENELĘ JAU PARSIVEŽĖ NAMO
Aktorė Rūta Lee Kilmonytė 

antru kartu buvo nuskridusi į 
Lietuvą dėl savo senelės ir ją 
pagaliau išgavo. UPI korespon
dentas Maskvoje ta proga davė 
plačią informaciją apie Rūtą ir
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LIETUVOJE

ATSAKOMA RIMVYDUI LIUTKUI
Gerbiamieji Darbininko

Redaktoriai,

Ueteros okupantai pernai 
SKMsCMFM C VaUKd*
aą, kad Vatiksuau teirttatų oku
pacinių organų nurodytus as
menis į bažnytinio gyvenimo 
tvarkytojus. Kai delegacijos 
nebuvo priimtos, dabar atnau
jino propagandą prieš Vatika
ną naujom brošiūrom.

tarautai ir pate atsakinėjo ber- 
gimterių tarme. Aš nežinojau, 
kaip elgtis. £s buvo mano bro
lis, bet tave te popiežius. Ne- 
tinejau, ar sakyti “Tu” ar 
“Jta”? Ar turėjau vadinti 
* ‘šventenybė’ \ ar paprastai 
“Angelo”? Kad nepaklysčiau, 
vengdavau kreiptis tiesiogiai, 
kad nereikėtų vartoti jo var-

“Tūkstančiai gabių, sumanių 
ir įtakingų Amerikos lietuvių 
galėtų daug padėti kavoje už 
Lietuvos laisvę; reikia tik juos 
pasiekti,” — rašoMjird C Po
cius iš PUebto, toto., kur jis 
užima žymią rietą (direktor of 
pubiicity) didelėje The Coiora- 
do Fuel and Iros bendrovėje, 
šis trečios kartos Amerikos lie
tuvis turi netik gerą tarnybą, 
bet taip pat gerus ryšius su Ko
lorado gubernatoriumi Jota A 
Love, abiem senatoriais — P. 
A Dommick ir G. AHot ir ki
tam iegteatgriais. AC. Badus 
aktyviai dalyvauja Kolorado 
respublikonų. partijos veikloje.

AC. Pociam paatangosnis 
kongresmanas J. Mgar Chano- 
weth jau įnešė rezoliucijų (H. 
Con. Bes. 332) Lietuvos Istorini 
mo reikalu. Rezoindjų privedi- 
mo reikalu - jis dso spaudimą 
ir į kitas Krimto lagtotato- 
rius.

kuris buvo broliams kalbantis, 
tarė: “Žiūrėk, mes, ūkininkai, 
sakydami, kad derlius “Cosi, 
rosi”, suprantame, tad jis blo
gas. Steės metais mano vargšas 
Zaverio turėsiąs trūku mų, 
bet jis pašykštėjo tai paaiškm-

NUSIPELNUSI PASKOLOS 
LAKŠTAM

gyvenanti New Yorke ir vado
vaujanti ‘Inter-Racial Press of 
America’, buvo apdovanota už 
nuopelnus šiam kraštui. Ji per 
15 metų aktyviai prisidėjo prie 
JAV paskolos lakštų (U. S. Sa- 
vings Bonds) platinimo. Atmi
nimui jai buvo įteikta daili 
“Minute Man” statulėlė. Įtei
kė Mr. Philip M. Light, North
east Regionai Director of the 
Savmgs Bonds Division. Pirk
dami paskolos lakštus ne tik
tai taupome savo pinigus, bet 
ir padedame šiam kraštui būti 
laisvam ir stipriam.

“Jo Šventenybė būva praradęs 
jausmus. Sunkiai kvėpavo. Jo 
veidą tavo pridengusi kaukė, 
per kurią (raukė degumų. Aš 
pravirkau ir pasislėpiau viena
me kampe, paskui atsisėdau fo
telyje, kad galėčiau sekti tyliai. 
Monsignoro CapoviHa kalbamą 
rožančių. Paskui nustojau mete
lis ir galvojau apie negausius 
pasikalbėjimus per visus tuos 
metus, kuriuos praleidome at
siskyrę: mes laukuose, o jis— 
plačiame pasauly. Pagalvojau 
apie laišką, kurį man atsiuntė 
metinėse, prieš kelis mėnesius. 
Atrodė laimingas ir sveikas. Bu
vo tai lapelis, parašytas maši
nėle, “nauja mašinėle ir man 
paskirta”, kaip jis rašė pirmo-

Norėčiau pasisakyti dėl Rim
vydo Liutkaus laiško ‘Darbi
ninko” redakcijai, tūpusio A 
m. VHI 5 d. “Darbininko” 52

AC. Pocių,” — rašė man AP. 
Vaitaitis, — ‘jis turi gerų ry
šių su legislatoriais, jis gali

siruošustems. Pašaukė gegužės 
31 d. Buvo penktadienio rytas, 
aš dirbau' laukuose, kai mano 
vaikaitis atėjo į vynuogy
ną. Jis pranešė, kad popiežius 
jau buvo mirties agonijoje”.

Savo ir daugumos skaitytojų 
vardu reiškiu Tamstoms pagar
bą ir padėką už gilų ir objekti- 
vingą Amerikos ir pasaulio po
litinio gyvenimo įvertmimą. Jau 
1960 m. buvo jaučiama Tamstų 
teisinga ir giliai įžvelgianti Re
dakcijos linija.

Neturiu laiko ir noro išvar
dinti iškraipymus ir Šmeižtus 
R. Liutkaus laiške, paskelbta
me “Darbininke” rugpjūčio 5d. 
Gaila, kad kraštutinių liberalų

rūstų vergijon ir užsienio poli
tikoje privirė tiek košės, ku
rios nesiryžta išsrėbti nei vie
nas Amerikos prezidentas.

Lietuviai pirmoje eilėje turi
me žiūrėti ir balsuoti už tą as
menį, kuris užsienio politiką 
kreiptų geresne linkme. Goftt- 
wateris pasisako už griežtesnę 
politiką prieš komunizmą, o tas 
Liutkui ne prie širdies.

Mes nežinome, ar Gokhvate- 
ris išpildys savo įsipareigoji
mus užsienio poetikoje, bet ge
rai žinome, kaip paskutinių 4 
metų laikotarpyje Amerikos 
prezidentai vedė užsienio politi-

Jbhnson pasirenka hnrtMatn j 
viceprezidentus. Robert Kene
dy yrą jau atšertas kaip kandi
datas. Minimi Hubert Ftompti- 
rey ir Eug. McCarthy, abu iš 
Minnesotos. Tačiau nemažai 
balsų yra už šen. Thomas J. 
Dodd iš Connecticuto valstybės.

Darbininko liepos 29 pirma
me puslapyje buvo nurodyti ar
gumentai, iškelti kohrmnteto 
John Chamberlain ir kitų: šen. 
Thomas J. Dodd yra geras už
sienio reikalų žinovas ir kietas 
kovotojas su komunizmu, jo į- 
spėjimai dėl Kubos, Kongo, 
Ghanos, Vietnamo tiesiog pra
našiškai išsipildė.

Lietuviam dar svarbu, kad se
natorius Thomas J. Dodd yra 
nuoširdus pavergtųjų tautų gy
nėjas, lietuvių draugas, dalyva-

Iš kunigo Markonio rašto ma
tyt, kad kunigas Blažys buvo 
rašęs redakcijai dėl jos skel
biamų nesąmonių apie “indul
gencijas”. Markoms apie tai 
užsimena cituodamas dalį Bla
žio žodžių: “Kunige Blažy! Jūs 
reikalaujate pataisyti žodį “in
dulgencija” ir pasakyti, kad jis 
reiškia ne nuodėmių atleidimą, 
o “atlaidus”... Jūsų laiško pa
baiga nepaprastai drąsi ir pa
radoksali. Jūs rašote: “Vėlesnės 
kartos tikrai pečiais traiAys, 
kad XX amžiaus antroje pusė
je, kosminių skridimų pradžio
je, ateistiniai propagandistai 
visai nesiorientaro paprasčiafi- 
siuese religiniame klausimuo
se, randamuose katekizmuose, 
nekritiškai kartodami kaskada 
kažkieno paleistą šmeižtą ir, 
užuot žmones šrietę, juos tik
tai klaidino”.

Tiesoj* birželio 28 paskelb
tas “S. Markonio, valstybinio 
ateistinio muziejaus direkto
riaus”, rašinys, vardu “Netie
są rašote, kunige Blažy”. Raš
tas pradedamas pareiškimu: 
“Kunige Blažy, mes turim są
lygas skleisti mokslines tie
sas” ...

mą viduriuose. teM bro
liai tarė vėfiu, skųsdamiesi vi- 
durių ekauans. Kada popfefius 
taškam saro skaasmns, aš nu
leidau airis, tad paslėpčiau sa
vo susijatatataą. “Vargšas bro
li”, pamastau, “lauki ateinant 
savo valandos”. Bet aš sten
giausi jį Mūraminti “Kaip gyve-

Kai Vatikano aopoaieokė • •.
Pavergtoje Heteroje nese

niai išleista B. Genzelio para
šyta brošiūra “Bažnyčia keičia

- Ta5~atei2tantainigfe Marko
ms turi “sąlygas” saro pamoks
lam, kokių netari kunigas Bla
žys. Tai rodo faktas, kad ku
nigas Blažys parašė laišką Tie
sos redakcijai, bet redakcija 
laiško neskelbė, o paskelbė tik 
S. Markonio atsakymą jam. Tai 
akivaizdus ženklas, kad kuni
gas S. Markoms, Dievo prie
šas, turi “sąlygas” savo tikė

jimui skelbti; kunigas Blažys,
Dievo tarnas, tokių sąlygų ne
turi, nes ateizmo muziejus 
“valstybinis”, t y. valstybinis 
tikėjimas yra ateizmas.

savo veidą”. Rašo, kaip popie
žius ir katalikai rėmę fašistus, 
slėpę ‘fašistinius nusikaltėlius’ 
nuo‘liaudies keršto’. Rašo, kaip 
dabar kunigai prisitaiką prie 
gyvenimo. Tokio prisitaikymo 
pavyzdžiais nurodo faktus: ope
ros dainininkus bei daminin
kes kviečia bažnyčioje giedoti 
“ištraukas iš biblijos” “Kai kur 
kunigai veidmainingai pataria 
vaikams ir jaunuoliams stoti į 
pionierių ir komjaunuolių orga
nizacijas, tik pataria nepamirš

tate padėti.” AC. Pociaus pas
tangų rezultatai jau matosi. 
Daug talkos Rezoliucijom Rem
ti Komitetas yn sulaukęs ir iš 
AP. Vaikaičio.

Su tetariu kata AC. Po
ciui jau sunkoka. Susirašinėja
me angliškai; tačiau jo širdis 
tebėra teteriška. (L vlk.)

mingi. Siūlau ir toliau laikytis 
ligšiolinės teisingos redakcijos 
linijos, nors tas badytų kai kam 
akis. Tai yra garbingas ir nau
dingas Lietuvai darbas!

Dr. Inž. J. Kuodis
Arlington, Mass.
1964 VBtt, 8

V»ae4inataMtXi. Jūsgtne- S» Moaas»«« C»po- 
puteat nė vtaMB minutės. Dėš OMriFnūayo ir tepė būti pa- 
skausmų nesūūpinkite. Aš taip 
pat, kai tariu daug darbų, su
grota namo su skausmu krūti
nėje ir pečiuose. Bet 
tai dalytai, kurie praeina”. Jis 
pajudino galvą ir sumurmėjo: 
“Tikėkime, kad tas, kaip ta sa-

Kas tie “mes”, paaiškina to
liau: “mes, ateistai”. O tie 
“ateistai” yra kunigas Stasys 
•Markauskas - Markoms drauge 
su Maskvos apaštalais, kurie 
įste^ė savo ateistinę parapiją 
Vilniuje šv. Kazimiero bažny
čioje ir pavedė kunigui S. Mac
koniui būti jų ateizmo klebo-

kaip nuodėmių atteadtaią, buvo 
suklydusi, ateizmo kuni
gas S. Mackonis ima kalbėti 
apie Linkuvos kunigų pamoks
lininkų sddydnnus.

vęs Kersteno komisijoje tyriant 
Baltijos tautų pavergimą ir per
sekiojimą. “Draugas” vedama
jame rugpiūčio 12 teisingai 
rašo: ‘Jei mes galime kuo pri
sidėti, kad demokratų konven
cija nominuotų šen. Dodd kan
didatu į viceprezidentus, pada
rykime tai tuojau’.

Už šen. Dodd kandidatūrą pa
sisako pietiečiai demokratai. 
Virginijos valstybės demokra
tai, kuriem vadovauja John G. 
Venetes, yra sudarę komitetą 
remti šen. Th. J. Dodd kon
vencijoje. Nnottrdfizi Rakime 
sėkmės!

Trečiosios kartos Amerikos lietuvis 
įsijungia į kovą už Lietuvos laisvę

ir Dieve priešo
a Um * SWb«B<r; •įatys 
kunigai tašė spestaoti”. Tiesos

festeSfiroye bnneik vi-
s&tai oepatekia feondErečios

rasti” Atetates K VMHMb it vėjas Ir teta M 
Uttteton, Coto., L kata tVMilMėjMte
B vietos apyltatei TMpIdi į JAV-bšų Kokosą

Zaverio kata, lėtai eida
mas. Lų» į pirmą gražios Ber- 
gamo lygumos kalvą, kur Giu- 
seppe jo laukia “Angelo” res
torane gale Iečių alėjos. (Le&ai 
yra lapuočiai Italijos medžiai, 
jie lapų nemeta nė žiemą ar au
ga labai didek, taip mūsų ąžuo-. 
lai). Čia jie, pasitrzmkę nuo sle
giančio žmonių smalsumo, 
prie riešutinio stalelio, žaisdami 
tartomis, džiangiati sekmadie- 
mu. Daugiau nė pusė amžiaus, 
kaip j» praleidžia poilsio die
ną, po savaitės darbų ir rū
pesčių (kad nenušaftų karvės, 
kad būtų ketaus, kad neužeitų 
ledai). Šie du ūkininkai ilsisi, 
kalbėdamiesi su kitais ūkinin
kais apie žemę, augalus, atei
nančių dienų vargus ir viltis. 
Taip pat ir tada, kai jų vardas 
pradėjo stambėti pasaulyje, jie 
nepakeitė dnmgų, neapleido šio 
stalėto, pasiliko nusižeminę, 
paprasti, kaip tavo užaugę, pri
sirišę prie savo likimo.

Popiežius Jonas, kuris žinojo 
jų meBę laukams, visuomet 
klausdavo apie derlių, ar jis to
ro geras. Kartą jam klausiant, 
Zaverio atsakė: *!CosL cosi”, 
“pusėtmai, pusėtinai”. Kada pe
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Verta visiem atkreipti dėmė

si. kad lietuvių tautos kovoje 
už savo laisvę ir egzistenciją 
sportas taip pat yra efektyvi 
priemonė. Tai labai gražiai pa
rodė mūsų krepšininkų išvyka i 
Australiją. Jokia kita priemone 
nebūtų buvę Įmanoma tiek pa
varyti propagandos Lietuvos 
vardui, kiek jos pelnė lietuvių 
krepšininkų rungtynės ir labai 
sėkmingi jų laimėjimai. Galima 
ir šyptelėti, kad tolimoje žemė
je kengūrų, kurios yra garsios 
savo krepšiais, tiktai krepšis 
galėjo išjudinti Australijos vi
suomenę. Tačiau neginčijamas 
yra faktas, kad sportas beveik 
kiekviename krašte pasiekia 
platesnes mases, negu šiaip sau 
eilinė propaganda. Užtat ir so
vietai, dalyvaudami tarptautinė
se sporto rungtynėse, savo la
bui vagia pavergtųjų tautų 
sportininkų laimėjimus, kaip 
antai. Lietuvos irklininkų. pri
segdami jiem rusišką SSSR žen
klą. Jei sovietai būtų galėję sa
vo krepšin sužerti lietuvių krep 
šininkų laimėjimus Australijo
je, jie tam nebūtų pagailėję 
didžiausių pastangų ir lėšų. 
Garbė tiem mūsų veikėjam, ku
rie sumanė ir Įvykdė dideli žy
gi Australijon, ir tiem mūsų 
jauniem vyram, kurie narsiai 
rungėsi ir pargrįžo su laimėji
mų lauraisl

Krepšininku viešnagė Austra
lijoje, kaip ‘Tėviškės Aidai’ tei
singai pastebi, tai “didžiausias 
Įvykis per visus 15 metų Aust
ralijos lietuvių bendruomenės 
gyvenime". Nepaprastai didelis 
ir reikšmingas dviem atžvilgiais. 
Viena, jis išgarsino visoje Aus
tralijoje Lietuvos vardą, lietu
vių tautą ir jos slopią dabarti
nę padėtį. Radijas, televizija ir 
laikraščiai jokia kita proga ne
būtų tiek pažėrė žinių apie lie
tuvius. Antra, Australijos lietu
viai pasijuto tvirtesni, sąmo

910 WILLOUGHBY AVĖ. 
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weeks and J ui y and First week In

ningesni ir vieningesni, kai mū
sų vyrai skynė pergalę po per
galės. Tai ypač darė didelį įspū
dį jaunimui. ‘ ‘Dirvos’ ’ korės- 
pond. V. Radzevičius iš Aust- 
tralijos rašo: ‘ Visi mes pasąmo
nėje jaučiame, kad tremtyje 
nepakanka būti vien lietuviu. 
Reikia, kad kiekvienas lietuvis 
taptų atkakliu kovotoju. Į vizi
tavusią rinktinę suburtas lietu
viškas jaunimas Australijos lie
tuvių akyse tapo tuo atkakliai, 
ryžtingai ir garbingai kovojan
čiu tremties lietuvio pavyz
džiu". Jei lietuvis gali taip ryž
tis. kovoti ir laimėti, tai garbė 
ir juo būti — susimąstys nebe 
vienas jaunuolis, palinkęs sve
timos kalbos griebtis ir grimsti 
nutautėjimo negarbėn. Sportas 
ir čia ateina lietuvybei talkon, 
jeigu jam skiriame daugiau dė
mesio.

Jaunimas, sakoma, yra idea
lus. bet ir realus. Idealizmas 
reiškias jo entuziazmu, o realu
mas — noru matyti savo entu
ziazmo konkrečius vaisius. Spor
te tai ryškiausiai pasirodo: lai
mėjai arba pralaimėjai. Mūsų 
krepšininkų rinktinė Australijo
je parodė, ką galima laimėti 
net tarptautiniu mastu. Bet tie 
laurai, kuriuos jie paveržė net 
iš Australijos olimpinės rinkti
nės. buvo laimėti sportinės 
mankštos savo vienetuose Ame
rikoje. Bet gerai žinoma, kad 
savo sportininkam neturime 
nei gerų sąlygų nei pakanka
mos paramos. Mūsų jaunimo 
sporto klubam, jų rungtynėm 
ir sporto šventėm lietuvių vi
suomenė gana santūri ir abe
jinga. Reikia tas nuotaikas šil
dyti ir sportuojantį jaunimą la
biau paremti. Sektinas būtų pa
vyzdys Jono Šoliūno. kuris 
“Draugo" dienraščiui yra davės 
žėruojančių reportažu iš mūsų 
krepšininkų rungties Australi
joje.

Nepaprasta šventė Kaune
40 metu nuo pirmosios (laimi dienos

Rugpjūčio 23 sueina 40 me
tų, kaip Kaune buvo surengta 
pirmoji dainų diena .nedrįsta 
ji tada" vadinti švente).

1923 gruodųio 22 Švietimo 
Ministerijos patalpose įvyko 
pirmasis pasitarimas, kuri su
kvietė meno skyriaus viršinin
kas J. Žilevičius. Jis anksčiau 
anketa buvo kreipęsis i chorus, 
kviesdamas registruotis ir su
teikti informacijų. Atsiliepė 108 
chorai su 3,486 dainininkais. 
J. Žilevičius posėdyje plačiai 
paaiškino dainų dienos prasmę 
ir papasakojo apie anketos da
vinius. švietimo ministeris dr. 
L. Bistras tą sumanymą užgy- 
rė ir igahavo pradžios moki 
lų departamento direktorių J 
Vokietaitį, kuris ir pirmininka
vo susirinkimui. Sekretoriavo 
ministerijos sekretorius Bučys. 
Susirinkime dalyvavo miesto 
burmistras J. Vileišis, Liet. Šau
lių Sąjungos atstovas A. Bru
žas, J. Naujalis. Al. Kačanaus- 
kas ir J. Žilevičius.

Posėdyje prieita išvados, kad 
galima ruošti dainų dieną. Nu
tarta vasario 20 toje pačioje 
vietoje sukviesti centrinių or
ganizacijų atstovus ir sudaryti 
tam reikalui komitetą.

Šiame susirinkime dalyvavo 
Švietimo Ministerijos atstovas, 
Kauno miesto burmistras ir at
stovai: Liet. Šaulių S-gos. pava
sarininkų, ateitininkų. Jaunimo 
Sąjungos, Daines Draugijos 
ir grupė muzikų. Pirmininkau

PASAULINĖS parcuos centrinis vaizdas. Nuotr. R. Kisieliaus.
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jant J. Vokietaičiui ir aptarus 
visus reikalus, nutartą dainų 
dieną surengti 1924 metais 
rugpiūčio 23-24 Žemės Ūkio ir 
Pramonės parodos metu, suras
ti tinkamą vietą, išrinkti dainų 
dienos komitetą ne iš pavienių 
asmenų, bet iš centrinių orga
nizacijų įgaliotų atstovų. Gar
bes pirmininku išrinktas Švie
timo mia. dr. L. Bistras. Kita
me susirinkime vasario 23 jau 
išrinktas dainų dienos komite
tas: pirmininku — J. Vileišis, 
Kauno miesto savivaldybės at
stovas. I vicepirm. — pavasari
ninkų atstovas Ap. Likeraus- 
kas. II vicepirm. — jaunimo 
Sąjungos atstovas V. Oškinis, 
sekretorius — Šaulių Sąjungos 
atstovas A. Bružas, reikalų ve
dėjas — iš Dainos draugijos K. 
Prelgauskas. Muzikos komisiją 
pakviesta sudaryti: J. Naujalis. 
Al. Kačanauskas, ir J. Žilevi
čius su teise pagal reikalą ko
optuoti daugiau muzikų. Komi
tetas išleido oficialų atsišauki
mą į chorus, kviesdamas daly
vauti dainų dienoje.

Muzikų komisija vyriausiais 
dirigentais komitetui pasiūlė J. 
Naujaip St. Šimkų ir Jul. Star
ką. kurie du paskutinieji važi
nėjo po chorus, juos tikrinda
mi. Muzikos komisija su St. 
Šimkum ir Jul Štarka taip pat 
nustatė dainų dienos repertua
rą. paruošė gaidas. surengė 
trumpalaikius chorvedžių kur

sus. Komitetas išleido tos die
nos leidinį su chorų ir choris
tų vardais.

Dainų diena įvyko rugpiūčio 
23. Jungtiniame chore dalyvavo 
80 chorų, 3000 dainininkų. Di
rigavo jau minėti dirigentai. At
skirai sunkesnius kūrinius dai
navo jungtiniai chorai. Panevė
žio miesto, vadovavo M. Karka 
ir VI. Paulauskas, Klaipėdos 
miesto — vadovavo A. Vaičiū
nas. Saulių S-gos — S. Šimkus, 
pavasarininkų — Ap. Likeraus- 
kas ir ateitininkų — K. Gure
vičius.

Dainų diena vyko kariuome
nės paradų aikštėje. Nors sėdi
mų vietų tebuvo tik 2000, bet 
klausytojų dalyvavo 50.000. Tai 
bi ro nepaprastas įvykis, pada
ręs didelį įspūdį ir klausyto
jams ir atvertęs naują lapą Lie
tuvos chorų istorijoje. Nuo tada 
viena po kitos buvo rengiamos 
dainų šventės. Visuomenė ir 
valdžia jas rėmė.

Šiais metais pasaulinėje pa
rodoje rengiamoji lietuvių die 
na su dainų ir šokių švente 
kaip tik sutampa su šia 40 me
tų sukaktim. Šios sukakties pri
siminimui įtraukta St. Šimkaus 
“Lietuviais esame mes gimę". 
Ji buvo išpildyta ir pirmojoje 
dainų šventėje — 1924 rugpiū
čio 23'.

Muzikos komisijai pirminin
kauja Al. Kačanauskas. komisi
jos nariai: A. Visminas. M. Ci
bas ir V. Mamaitis.

NEW YORKO valstybės paviljonas. Nuotr. R. Kisieliaus

LIETUVIU DIENA PARODOJE
Lietuvių dienos pasaulinėje 

New Yerko parodoje laukiame 
su dideliu susidomėjimu ir tam 
tikru nerimu. Ar New Yorko ir 
artimesniųjų jo apylinkių lietu
viai pakankamai gerai supranta 
šios dienos reikšmę pavergtajam 
Lietuvai? Ar susirinks taip gau
siai. kad mūsų balsas neliktų 
nepastebėtas plačioje Amerikos 
visuomenėje ir spaudoje, kaip 
tai padarė ukrainiečiai Wash- 
ingtone, kai buvo atidengtas 
Ševčenkai paminklas? Kai ma
žai turime priemonių paverg
tajam Tėvynei ginti, tai masinė 
demonstracija ir aidus šauks
mas turi būti išnaudoti kiekvie
na p.'Oga. Lietuvių komitetas 
pasaulinei parodai padarė visa, 
ka galėjo, kad mūsų diena bū
tų i'kilminga ir įspūdinga. Da
bar nuo mūsų visuomenės pri- 
klau-o. kiek ji bu$ masinė ir 
gausi dalyvių skaičiumi. Taigi 
rugpiūčio 23 atidekime visa i 
šalį ir keliaukime į parodą! Visi 
ir iš visur!

Lietuvių sąskrydis prasidės 

3

dar išvakarėse, rugpiūčio 22, 
šeštadienį. Yra nusamdyta mil
žiniška Armory salė prie 26 
gatvės Manhattane. Čia bus su
sipažinimo vakaras, kokio New 
Yorkas dar nematė. Šis vakaras 
turi Įsiūbuoti mūsų jausmus se
kančiai dienai.

Rugpiūčio 23, sekmadieni, vi
si renkamės į parodą. Iškilmės 
prasidės apeigomis prie Lietu
vių kryžiaus 12 vai. Čia bus pa
dėtas vainikas simboliškam pri
minimui žuvusiųjų už Lietuvos 
laisvę. Paskui (12:30 vai.) seks 
mišios Singer Bowl stadione. 
Po mišių tame pačiame stadio
ne bus didžiulis dainininkų, šo
kėjų ir organizacijų paradas. 
Pcpiet 2 vai. bus dainų ir tau
tinių šokių programa. Progra
moje dalyvaus apie pusantro 
tūkstančio dainininkų ir apie 
700 šokėjų. Tolimiausi svečiai 
bus iš Kalifornijos — šekėjų 
grupė. Programą praves Holly- 
wcodo aktorė Rūta Kilmonytė, 
kalbės Lietuvos atstovas Juozas 
Kajeckas iš Washingtono. (s.)

VINCAS NELAIMĖ

Lietuvos pajūryje

(6)
Mano skyriuje buvo 150 ha 

puikių vikių ir 175 ha ypatin
gai gerų miežių, o taip pat ki
tų kultūrų — viso per400ha. 
Bet kai reikėjo vikius piauti. 
tai atsiuntė iš rajono atstovus 
ir įsakė kulti rugius ir atiduoti 
prievolę valstybei, nes trūko 
duonos. Tegul vikiai ir miežiai 
palaukia. Mašinos gedo, darbi
ninkai dingdavo, bet prie vasa
rojaus valymo neleido. Tuo tar
pu prasidėjo lietūs. Lijo beveik 
be pertraukos visą mėnesį. 
Laukai taip išmirko, kad 
mašinos į juos negalėjo įeiti. 
Katastrofiška padėtis buvo vi
suose ūkiuose. Vasarojų piauti 
reikėjo rankom. Bet darbinin
kų tik saujelė. Atrodė, kad žus 
visas derlius. Tada valdžia at
siuntė keletą dešimčių vokie
čių karo belaisvių. Bet trūko 
Įrankių. Tiesiog nežinojau, ką 
įduoti Į rankas atsiųstiem be
laisviam šiaip taip sumedžio
jau pas ūkininkus dalgių. Bet 
kitą dieną daugumas jau buvo 
sulaužyta Pagaliau atsiuntė 

valdžia naujų, nors ir labai blo
gu.

Valdžia žiūrėjo į kiekvieną 
belaisvi kaip į tikra darbinin
ką. Reikalavo spausti, kad jis 
atliktų darbininkui skirtas nor
mas. Apie belaisvių atliktą dar
bą reikėjo duoti smulkią apy
skaitą. Jokiu būdu negalėjai ži
niose rašyti, kad belaisvis pa
darė mažiau nei norma. Jei 
nori būti geras, tai nors imk 
dalgį ir piauk diena naktį, kad 
pakeltum norma . . . Karo be
laisviai tuo laiku jau buvo ge
rai išmokę, kaip reikia tarybiš
kai dirbti, ir niekas nesiskubi
no. Pagerinom maitinimą, pra
šėm gražiuoju. Bet rezultatas 
tik toks, kad vienas belaisvis at
liko penktadalį-šeštadalį skirtos 
normos. Griebėmės ir čia kom
binuoti. Kur aukštesnės, sau
sesnės vietelės, gabenome ma
šinas ir mašinom piovėm. ži
niose rašėm, kad nupiovė be
laisviai. Nupjovėme miežius. 
Jie buvo aukšti, tai sustatėm 
kaip rugius į gubas ir ant vir
šaus padarėm nuo lietaus ke
pures. Bet lietus vis nesiliovė. 

Vikių. kurių buvo 150 ha., 
jau beveik ir nereikėjo piauti 
— buvo išgulę ir išsieižę. Ant 
dirvos gulėjo grūdai gerom sau
jom. Likučius nupiovė. Kai iškū
lėm. gavom po 200 kg iš ha 
vietoj 1.000. Taigi iš 150 ha iš
ėjo trūkumas 120 tonų vikių, 
už kuriuos vėliau vos neteko 
atsisėsti į kalėjimą. Laimė, mie
žių derlius buvo geras ir išlygi
no bendrą derlių.

Kilo naujas vargas, kai rei
kėjo miežius suvežti. Vežime 
sukrauti tebuvo galima 200-300 
kg. Kitaip nebuvo galima veži
mo ištraukti. Grėsė pavojus, 
kad didelė dalis miežių žus. Į- 
sikišo rajono valdžia ir parti
jos komitetas. Suorganizavo vie
nos savaitės talką iš gretimų 
kaimų, kur ūkininkai dar dirbo 
paskirai. Ūkininkus paragino 
atvykti su savais vežimais ir ar
kliais. Valdžios įsakymą ūkinin
kai vykdė — atvyko. Bet nusi
statę prieš sovehoza. neskubė
jo jam padėti. Parveždavo per 
diena pusės kilometro atstumo 
ne daugiau kaip porą kartų per 
dieną ir tik po kelias gubas. 
Talkos savaitė prabėgo, o mie
žių didžioji dalis tebestovėjo 
laukuose. Valdžia kaltino ma
ne ir direktorių, kad nesugebė
jome organizuoti talkos. Mūsų 
laimei švystelėjo vieną savaitę 
geras oras. Sugalvojome mie
žiu nevežti. o kulti tiesiog lau
ke Dirbome dieną ir naktį. 
Kuliam naktį buvo proga 

darbininkam pasiimti dali grū
dų. Tai kėlė ir darbo nuotaiką. 
Tokiu būdu darbininkų prie 
kūlimo netrūko, ir per dešimt 
dienų viskas buvo iškulta. Apie 
10 0 tonų atidavėme valdžiai 
kaip prievole ir apie tiek liko 
ūkyje. Taigi su miežiais pasise
kė.

Bet vikių istorija nebuvo už
miršta. ir dėl jos buvo sudary
ta man istorija

Revizija. — Vikių neužmir
šo. Siuntė komisijas po komi
sijų. kurios matė didžiulį plo
tą. nuklotą vikių grūdais, nuo 
drėgmės jau išmirkusiais ir 
dygstančiais. Buvo aiškus mil
žiniškas nuostolis. Reikalas nu
ėjo iki “respublikinės prokura
tūros". Iš ten sulaukiau naujos 
komisijos ir revizijos: tikrino 
visą ūkį — laukininkystę ir gy
vulininkystę.

Užimti laukų darbais, buvo
me atleidę vadžias gyvulių kon
trolei. Kai kurie kritimai nebu
vo ‘ ‘apiforminti’tikriau sa- 
sant. į kritusių vietą nebuvo 
parūpinti nauji. Vyriausias zoo
technikas buvo rusas. Jis buvo 
padaręs nemaža biznį, už kurį 
turėjo atsakingas būti ūkve
dys. Po visos revizijos trūko 
kelių arklių, kelių karvių, ke
liolikos veršių o taip pat paršų 
ir avių. Revizijos išvada aiški 
— perduoti teismui ir vietos 
prokurorui.

Pasiūlė mane iš karto atleisti 
ir suimti. Nuo pasiūlymo atsi

sakė. kai ėmė svarstyti, ką 
skirti į mano vietą, ir negalė
jo sutinkančių rasti. Paliko 
dirbti iki teismo.

Tokioje įtampoje nebegalėjo 
atlaikyti nervai. Naktim ne
miegojau. Įkyrėjo viskas. Norė
jau mesti darbą. Desperacijos 
pagautas, galvojau apie pasi
traukimą į mišką. Tačiau svėrė 
ir kiti argumentai. Tik neseniai 
buvau vedęs. Sūnus jau pirmuo
sius žodžius pradėjo tarti. Nu
eidamas į mišką, šeimą palik
čiau dideliam pavojuj ir skur
de. O čia dar gandai plito. Gan
dai. kad greit padėtis pasikeis, 
kad Suvienytosios Nacijos grą
žins nepriklausomybę. O gal 
reikia dar įtempti visas jėgas 
ir laikytis dantim ir nagais įsi
kibus .. .

Vienas senas rusų karinin
kas, kurį pažinau pas vieną sa
vo draugą mokytoją, davė man 
gerą patarimą, kaip reikia lai
kytis bylose. Sako, niekad ne- 
prisipažink kaltas; visus kaiti
mus atmesk ir motyvuok, o kur 
gali, kaltink kitus; nesigailėk 
kaltinti darbininkų, kad per jų 
kaltę kritę gyvuliai, ir tt.

Tebesu tam žmogui dėkin
gas, kad jis nurodė man tikrą 
kelią, kaip reikia kovoti “tary
binėje santvarkoje’ ’... Kai 
tik gavau raštą, kad turiu para
šyti asmeninį pasiaiškinima dėl 
150 ha sėklinių vikių supūdy- 
mo, aš surašiau atsakymą ir 
daugiausia kaltinau rajono va

dovybę ir partijos komitetą, 
kad neleido savarankiškai dirb
ti. kad vertė kulti ir atiduoti 
prievolę, kai reikėjo vikius 
piauti. Rezultatas man buvo ge
ras — byla dėl vikių buvo nu
traukta. Pasitenkino papeiki
mais iš ministerijos ir tarybinių 
ūkių tresto.

Antra byla buvo dėl gyvulių. 
Ją kėlė rajono prokuroras. At
sakingas už trūkumus buvau 
padarytas aš vienas. Ir dėl to 
reikėjo rašyti pasiaiškinima. 
Mano pasiaiškinimas buvo rūs
tus kaltinimas kitiem. Rašiau, 
kaip labai aš buvau užimtas 
laukų darbais: kaip tuo pasi
naudodami kai kurie nesąži
ningi darbininkai ir pareigū
nai net nepranešė apie gyvulių 
kritimą, bijodami atsakomybės. 
Tada prokuroras vietoj manęs 
vieno jau tardė apie 20 kitų 
“kaltininkų", kurie savo ruožtu 
stūmė kaltę kitiem, vyr. zoote
chnikui, direktoriui. vete ri- 
n arijos gydytojui. Po kelių mė
nesių tardymo prokuroras ilgu 
raštu pasiūlė Klaipėdos tarybi
nių ūkių trestui išreikalauti 
nuostolius iš kaltų asmenų ad
ministraciniu keliu. Taip ir bu
vo padaryta. Visi gyvuliai bu
vo “atstatyti".

Atsikvėpiau. Tačiau sveikata 
buvo pertempta. Gerų draugų 
patariamas, paprašiau atleisti 
iš darbo. Iš tresto gavau atsa
kymą, kad būsiu atleistas, kai 
bus surastas kandidatas į ma

no vietą. Tačiau to kandidato 
vis nebuvo. Tada pasiprašiau, 
kad mane siųstų Į senatoriją. 
Pasiuntė mėnesiui i Palangos 
senatoriją poilsio. Tai buvo 
1949 metų kovo mėn.

Senatorijoje radau pažįsta
mų. Iš jų patirtos žinios var
giai galėjo poilsi didinti. Parti
zanai buvo sustiprinę pasiprie
šinimą prieš kolektyvizaciją. 
Valdžia sustiprino vežimus. Vie
nas kitam pasakojo šiurpius 
vaizdus. Vieną diena išėjau pa
sivaikščioti su savo buvusiu 
viršininku, metereologijos insti
tuto direktorium Olšausku. 
Nuo Šventosios pusės riedėjo 
enkavedistų saugojami sunkve- 
žimai. Kai priartėjo, pamatėme 
liūdnus veidus, ašaras pražilu
sių gintarinio pajūrio žvejų. 
Sunkvežimiai pasuko Kretin
gos link, ten jie turėjo būti 
kraunami Į gyvulinius vago
nus . . . Man amžinai paliks 
akyse išbalęs Olšausko veidas, 
kada jis, matydamas, kas daro
si. negalėjo žodžio ištarti. Tik 
bejėgiškai atsisėdo ant akmens 
prie Palangos bažnyčios. Jis 
išsėdėjo bent pusvalandį, pas
kui tylėdami grįžom Į senatori- 
ją. Pora dienų jis nesirodė val
gymo kambary. Poilsis turėjo 
būti baigtas, ir jis išvyko Į 
Kauną. Kai nuoširdžiai su juo 
paskutini kartą atsisveikinau, 
manyje brendo jau kitas pla
nas

(Pabaiga)



nestaį žurnalą, knygų leidyklą, 
misijų namus. Marijonų kultū
rinis įnašas į Amerikos lietu-

kaus piešta aplanko iliustraci
ja yra verti pagyrimo. Kun. P. 
Garšvos, JflC, parašytoji “Ne

šioje knygoje, kaip filmoje, 
prabėga pro skaitytojo akis ne 
tiek žymių marijonų vienuoly
no atkūrėjų gyvenimo sausi

MM

TĖVYNĖS GARSŲ RADUO SUKAKTIS

mo 16 metų sukaktį. Rivieros 
klube buvo suruoštas balius. 
Gausiai atsilankė radijo valan
dėlės rėmėjai, kitų tautybių ra
dijo programų vadovai ir daug 
Clevelando administracijos pa
reigūnų su miesto burmistru. 
Baliui vadovavo M. Lenkauskie
nė. Ji pristatė miesto pareigū
nus ir tautybių atstovus. Ilges
nę kalbą pasakė miesto bur

Navickas, kun. J. Jakaitis, kun. 
K. Rėklaitis, kun. J. Jančius ir 
k. Jie sėkmingai dirbo Dievo 
garbei ir lietuvių tautos kul
tūrai plėsti.

iš šios ilgos agonijos. Vakar bu-

nu momentu. Netrukus būsiu 
danguje: manęs šaukia mūsų

TĖVYNĖS GARSU radijo pobūvyje; i* k. p<l. J. Stempužis, Clevelando 
miesto majoras Ralph Locher, Milda Lenkauskiene.

Lietuvos vyčiy seimas
akcijai. Priimta rezoliucija ir 
pasiųsta Valstybės departamen
tui ir Jungtinėm Tautom. Rezo
liucijoje reikalaujama, kad so
vietai išsikraustytų iš okupuo
tos Lietuvos. Išsamų praneši
mą apie Lietuvos laisvinimo ak
ciją padarė kun. J. Jutt-Jutke- 
vičius (žiūr. 5 pusi.). Seimo me
tu buvo įspūdingas vyčių choro 
koncertas (žiūr. 6 p.). Kitais 
metais seimas susirinks Los An
geles, Kalifornijoje. Pirmininke

Lietuvos vyčių metinis sei
mas Chicagoje rugpjūčio 6-9 
praėjo su dideliu pasisekimu ir 
gera nuotaika. Gausiai susirin
kę vyčiai, išklausė eilės prane
šimų iš savo veiklos ir paskaitų. 
Bendrų pietų metu kalbėjo Chi- 
cagos vyskupas augziliaras Ray- 
mond P. Hillinger, o bankete 
Chicagos majoras Richard Da- 
ley, kuriam įteiktas metrais Lie 
tavos vyčių žymuo (medalis) už 
nuopelnus Lietuvos laisvinimo

mingojo Kristaus veido, į kurį

liko ir toliau Elena Saulytė— 
Shields iš Philadelphijos, o. Lie
tuvos reikalų pirmininku —Jo
nas Andruška iš Worcesterio.

(c.)

/. BELZA, 
Lietuvių Katalikų Bendruomenės Centre Pirmininkes

M. S LŪŽIS, 
Lietuvių Politikos Klubo Pirmininkas

lietuvių SLYVYNŲ vasarvietėje

KALNŲ oras, nuostabi gamta — ežeras vienas iš gražiau
sių pasaulyje su 300 salų ir krištoliniu vandeniu.
PATOGIOS patalpos, geras maistas.
SVEČIAMS NEMOKAMAI: nuosavas 500 pėdų pločio

ški (yra instruktoriai), įvairios valty* — irklinės, burinės, 
eanoes ir kt Maudymosi baseinas stikliniame pastate. 
Tenisas, ping-pong, kroketas ir tt. Vakarais salėje kon-

MIELI TAUTIEČIAI!
PASAULINĘ PARODĄ New Tarka daugelis jūsų, be abejo, 

lankys. Tačiau laikas bus labai brangus, nes kiekvienas norės 
dar pabūti New Torke žr susipažinti su žio pasaulinio miesto 
įžymybėmis. Vis dėlto nepanūržtžna, jog už New Tarka yra New 
Jersey valstybė, kuri gausi lietuviškomis kolonijomis.

Viena tokių yra KEARNT, apie 12 mylių nuo New Tarka. 
Nors nedidelė, bet turi kuo pasididžiuoti: nauja bažnyčia, bai
giama įrengti parapinė mokykla, statomas naujas vienuolynas 
seselėms mokytojoms, finansiškai pajėgus lietuviškas bankas 
ir du modemiški lietuviški klubai — Lietuvių Katalikų Bend
ruomenės Centras ir Lietuvių Politikes Klubas. Abiejų klubų

Vykdami į Neto Jersey, sustokite KEARNY, pamatysite jos 
kolonijos lietuvių darbštumų ir sugebėjimus, o Lietuvių Kata
likų Bendruomenės Centre (6 Davis A venas, Keamy, N. J.) ir 
Lietuvių Politikos Klube (134 Schugler Avė., Keamy, N. J.) 
pajusite tikrą lietuviškų nuotaiką, rasite senų pažįstamų ir iŠ 
čia išsivešite gražių atmintinų įspūdžių.

Laukiame atvykstant!

vadovauja Juoaas RtampuNį*

Susilaukė iš klausytojų ilgo plo
jimo ir prašymo kartoti.

Programą baigus, Juozas 
Stempužis padėkojo visiems 
sveikinusiems, atsilankiusiems

Tėvynės Garsų radijo valan
dėlė per 15 metų išvarė didelę 
liet kultūrinio darbo vagą. LX

ma> atgaivinto marijonų vie- 
„ Jyao 50 metų egzistavimo 

isteriją (1913-1963), daugiau 
ribodamasis Amerikos marijo-

vas tikėjimas Dievo apvaizda. 
Ir labai sunktam istorinėm ap
linkybėm s u storientavimas, 
kaip elgtis, energingas ir iš
tvermingas gyvenimam įsikabi
nimas ir su pasiaukojimu savo 
kilnių tikslų siekimas: save 
tobulinti, sielų išganymui dar
buotis ir Dievo garbę skleisti. 
Sis trejopas tikslas yra tas ža
vingas idealas, kurta yra krei
piamos pastangos h* gyveni
mas iki paskutiniojo žemiškojo 
žingsnio. Tokiais didvyriais yra 
buvę marijonų vienuolyno at
gaivintojai: kun. V. Senkus, ar
kivyskupas J. Matulevičius (Ma
tulaitis), vyskupas P. Bučys ir 
jų pavyzdžio sekėjai — vienuo
lyno išplėtėjai: kun. F. Kudir
ka, kun. K. Matulaitis, kun. A 
Petrauskas, kun. J. Vaitkevi-

APIE POP. JONO XXIII MIRTJ
- : .. r.-fi .-A. . i- ;

(atkelta iž 2 psU lyg aš būoiąų dvąsia. Viešpats
man suteikė malonę jus matyti,

Kehones nuovargis, jausmų

kas papurtė mano ranką. Buvo 
Giuseppe, mano brolis. “Jis at
sibunda. Jam nuėmė kaukę”, 
sumurmėjo. Popiežius atvėrė 
akis. Vienas monsignoras pasi
lenkė prie pagatvio ir jam pasa
kė, kad prieš kelias valandas 
mes atvykome iš Bergamo. 
“Kur esate? Kur esate?” —pa
klausė silpnu balsu. Tada aš, ku
ris esu vyriausias, prisiartinau 
ir paėmiau jam už rankos. 
“Tai tu, Zaverio”, — tarė sės
damasi lovoje, padedamas slau
gytojo. “Nežiūrėk į mane taip,

tame Beturiškai. Taip įvykosu 
marijonų vienuolynu. Caristinė 
rusų valdžia buvo suplanavusi 
palaidoti marijonų vienuolyną, 
griežtai užgindama priimdinėti 
naujus vienuolynan kandi
datus. Kada gyvųjų tarpe te
liko vienintelis marijonas kun. 
V. Senkus, paskutiniu istori
niu momentu Dievo apvaizda 
atvedė prie vienuolyno durų la
bai stiprius bažnytinius šulus, 
Žymius teologus profesorius, 
švento gyvenimo vyrus, būri
mus vyskupus J. Matulaitį ir 
P. Bučį, kurie, gavę iš vienuo
lynų kongregacijos Romoje lei
dimą padaryti marijonus slap
tais vienuoliais, tapo marijo
nais, pasilikdami dirbti savo tu
rėtuose bažnytiniuose postuo- gęstanti šviesa’ ’ vykusiai re- 
se. Marijonų vienuolių unifor- prezentuoja atkurtojo Marije- 
ma pakeista į pasauliečių ku- nų vienuolyno 50 metų auksi- 
nigų nešiojamuosius drabu- nę sukaktį, jeigu neskaityti 
žius, kad okupacinė rusų vai- keletos praleistų korektūros 
džia negalėtų jų vienuolišku- 
mo atpažinti.

Taip persitvarkiusi, marijo
nų vienuolija per keliolika me
tų išaugo ir išsiplėtė ne tiktai 
Lietuvoje, bet persikėlė į Jung
tines Amerikos Valstybes. Įsi
kūrė atskiros marijonų vienuo
lyno provincijos Lenkijoje, 
Lietuvoje, Latvijoje, Gudijoje, 
Amerikoje dvi (lenkų ir lietu
vių). Greitu laiku tikimasi su
laukti ir Pietų Amerikoje ats
kiros provincijos.

Dar e~an; ^yvam vyriau
siam marijonų vionuelyno va
dovui vysk.' P. Bučiui, JAV. 
tėvai marijonai turėjo visą ei
lę lietuviškų parapijų, savo na-

šventė, kai susitiksiu Baptistą 
iv Marijoną!” Pajnačiau, kad 
ašaros pripildė jo akis, ir aš ne
galėjau daugiau sulaikyti susi-

pą, pravirkau.

Dar juokauja.
tolo girdėjau, kad prašė‘Oš 

kavos 
kitais 
stoję aplink jį. Pastebėjęs vie- 

broliais, kurše buvo ap

teratas! Aišku ne pirmas, nes 
juo aš esu!” Norėjo dar juokau
ti “Neverkite”, pakartojo. “Sek
minės yra džiaugsmo diena”. 
Paskui pradėjo melstis, kartoti 
šventųjų vardus, prie kurių tu
rėjo ypatingą pamaldumą. Vėl. 

sias, palyginus jį su kitų lie
tuvių organizacijų kultūrinė
mis apraiškomis.

Minėtos tėvų marijonų vei
klos ir kultūrinės dvasios vaiz
džių gyvu būdu atskleidimas 
sudaro tą autoriaus užburian
čią jėgą, kuri skaitytoją suįdo
mina. Pradėjęs knygą skaityti, 
susižavi kaip patraukliu roma
nu ir nesinori su ja rimtis, kol 
užverti paskutinį knygos pusla
pi

klaidų. K.P.C.

Pranas Garšva, MIC, NE
GĘSTANTI ŠVIESA — Marijo
nų veikla Amerikoje. įleido 
prel. Mykolas Kemėšis 1964. 
Spaudė Draugo spaustuvė Chi- 
cago, III. Aplanką piešė P. Jur
kus. Apimtis 351 psL Kaina— 
3.50 doL 

MIAMI MAEI6AITĖS i* k. į d. — Onute Kaulakytė, 
Karinuto OyėCR, Rūtele Vertalkyte, antroje eilėje — 
Mildute Ragy#, Kaulakytė

neatgavo sąmonės iki mir- 

“Pirmadienio rytą karštis 
staiga nukrito. Tai buvo tiek 

galas. Jo Šventenybė rodė la
bai silpnus gyvybės ženklus. 
Rankos nejudėjo, akys buvo 
plačiai atvertos. Staiga įvyko 
vienas epizodas, kuris visuo
met pasiliks mano širdyje. Jo 
žvilgsnis netikėtai užsidegė, ir 

dilto lūpas, tarsi norėtų kalbėti,

Ziūrėjo į mano anūką Saverio, 
lyg būtų norėjęs ko prašyti. 
Ko jis norėjo, nesupratome? Pa
galiau suvokėme, kad Saverio

KAM TIE LIUDININKAI
Aš gyvenu mažame miestely

je. Visus pažįstu ir visi mane 
pažįsta. Sumaniau sudaryti tes
tamentą. Nenorėčiau, kad kas 
žinotų, ką aš ten surašysiu. Ži- 

tas; be to, dar tokie keturi liu
dininkai. Taigi, kokie penki 
žmonės turės žinoti, kas tame 
testamente' bus parašyta; ži
nos, ką aš kam palieku ir kiek 
aš turiu to turto. Maniau, kad 
būtų geriau išvažiuoti į kitą 
miestą tą testamentą padaryti, 
bet kai kas man sako, kad toks 
testamentas turi būti surašytas 
ten, kur žmogus gyvena, kitaip 
nebus geras. Prašau patarti, 
kas man daryti? Ar negalima 
būtų išvengti liudininkų? Juk 
advokatas testamentą surašo, 
kam dar tie svetimi liudinin
kai?

NM. .Massachusetts

Netiesa, kad testamentas tu
ri būti sudarytas toje vietoje, 

jo. Saverio pasitraukė į šalį, ir 
popiežius atgavo ramybę”.

“Artinasi vakaras, šv. Petro 
aikštėje vienas kardinolas laikė 
mišias, didelė minia tikinčiųjų 
tyliai meldėsi su juo. Kada 
baigdamas mišias kardinolas at
sisuko sakyti “Ite Missa ėst”, iš
girdau už savo pečių b&są, ku
ris sudrumstė trijų dienų tylą 
ir sakė: “Dabar galime laisvai 
verkti. Popiežius mirė”.

Vartė V. Gidžiūnas, O.FM 

Džiaugsmą, poilsį ir sveikatą jums suteiks atostogos prie 
Adirondakų kalnų perlo —

LAKE GEORGE, N. Y.

vienoje pirmaujančių visame Lake George rajone

IDEALI VIETA JAUNAVEDŽIAMS
Salia vasarvietės išnuomojamos patalpos ir be maisto (su 
įrengtam virtuvėm).

kur žmogus gyvena. Testamen
tas galios, jei ir kitur bus su
rašytas. Tačiau aš nematau rei
kalo Tamstai važiuoti į kitą 
miestą testamentui surašyti. 
Kiekvienas advokatas prisie - 
kia neskelbti ir niekam nepasa
koti savo klijentų jam patikė
tų informacijų bei žinių. Tams
ta privalai turėti pasitikėjimo 
savo advokatu, kitaip jis nega
lės Tamstai padėti. Kai dėl liu
dininkų, tai jiems, nėra jokio 
reikalo Tamstos testamento 
skaityti. Jie paliudija tik tą 
faktą, kad Tamsta pasirašei tes
tamentą jų akivaizdoje. Tai 
ir viskas. Paprastai liudininkais 
pasirašo paties advokato tar
nautojai ar tarnautojos, ku
riem visai nesvarbu, ką Tamsta 
parašei savo testamente. Mas
sachusetts valstijoje statutai (į- 
statymai) reikalauja trijų (3) 
liudininkų parašo.

IŠ SAULĖTOS 
FLORIDOS

Jaunutės Miami lietuvaitės, 
Danutės Vertalkienės suorgani
zuotos liepos 24 dalyvavo “Miss 
Universe” parade Miami mies
te, kur kasmet savo tautom at
stovauja įvairių 'kraštų mergai
tės. Lietuvaitės nebuvo. Gražiai 
pasirodė estės. Tautiškais rū
bais apsirengusios trys dailiai 
nuaugusios mergaitės ėjo su sa
vo vėliava ir tautiškomis spal
vomis papuoštų automobiliu. 
Žiūrovai entuziastingai joms 
plojo, šaukdami: “Estonia, Es- 
tonia!” J.N.

O. RAGICKIENC M* savo dukre
le Mildute, kurt per atostogas mo
kosi lietuvių kalbos i* plokštelių.

Mew Tork Tbrmray Exit 24, j 
: i* ten 9N keliu 7 myl j Šiaurę

Rezervacijų ir informacijų reikalu kreiptis:

K.UE WATER MANOR
DIAMOND POINT. N. Y. T«L (5W) NH 4-5071
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Lietuvos vyčiai paraše 18.000 laiškų VISUR Į
Chicagoje rugpiūčio 6-9 die

nomis įvyko Lietuvos vyčių me
tinis seimas, kuriame kun. Jo
nas Jutkevičius padare praneši
mą, kaip vyčiai reiškiasi kovo
je dėl Lietuvos laisvės.

Lietuvos vyčiai jau 18 metų 
turi Lietuvos reikalų komisiją, 
kuri rašo laiškus įvairiom Ame
rikos valdžios įstaigom, laikraš
čių redakcijom, įtakingiem as
menim. šiais metais tos komisi
jos pirmininku buvo Jonas An- 
driuška iš VVcrcesterio. Jam 
talkino J. Kardokas. taip pat iš 
Worcesterio. Jie rašė laiškus 
Lietuvos vyčių vardu, įtraukė 
naujus narius į komisijos veik
lą. Garbės pirmininku buvo ku

LB CENTRO VALDYBOS PRANEŠIMAS

8. Remdamasi principu, 
"planavimas ir svarstymas 
būti centralizuotas, o da- 
išskirstyti”, valdyba pasi-

Centro Valdybos pranešimą 
padarė pirm. J. Jasaitis: Valdy
ba darbą pradėjo 1961 lapkri
čio 
kad 
turi 
bar 
rinko kiek kitokį būdą centri
nėms institucijoms sudaryti— 
kultūros fondo ir švietimo ta
rybos pirmininkais buvo pa
skirti pačios valdybos nariai, 
pavedant jiems pasikviesti rei
kalingus talkininkus.

Iš centro valdybos darbų: iš
laikė Pasaulio Lietuvių Archy
vą, į šį archyvą savo lėšomis 
perkėlė prof. K. Pakšto biblio
teką. pradėti parengiamieji tre
čiosios dainų šventės darbai 
(užsakyta ir jau Broniaus Bud- 
riūno sukurta speciali kanta
ta. pakviesta repertuaro komi
sija — pirm. J. Ignatonis. muz. 
J. Zdanius, muz. A. Šimkus, V. 
Radžius ir J. Paštukas), valdy
bos pavedimu. New Yorko apy
gardos valdyba sudarė komite
tą tarptautinei Nevv Yorko pa
rodai (valdybai jame atstovau
ja apyg. pirm. J. Šlepetys), ant
rosios tautiniu šokių šventės 
rengimo darbai buvo pavesti 
Chicagos apygardos valdybai, 
bet ir centro valdyba nepasili
ko tik stebėtoja, valdyba suda
rė komitetą antrajam kultūros 
kongresui rengti ir apmokėjo 
simfoninės lietuvių muzikos 
koncerto nuostolius, susitarus 
su Fasku, buvo įvykdyti vienos 
savaitės sporto vadovų kursai 
ir finansiškai paremta krepši
ninkų išvyka į Australiją (nu
pirktos uniformos, patrauku
sios visų dėmesį), valdyba suda
rė sąlygas rugp. 9-16 dienomis 
Dainavoj surengti pirmąją jau
nųjų akademikų studijų savai
tę, kuriai vadovauja R. Šliažas, 
1963 vasarą suorganizavo lietu
vių ekskursiją į Europą (jai va
dovavo J. Pabedinskas, meni
ninkų kolektyvas davė eilę 
koncertų, valdybos Įgaliotinis 
dr. P. Vileišis buvo popiežiaus 
priimtas specialioje audiencijo- V. VaHcavičius

LIETUVIŲ susiartinimo iventėje liepos 26 Putname, Conn., muziko E. V. Ridentų teima (k.) kalbasi su 
prel. J. Balkonu ir adv. Aleksiu, svečiais it New Yorko. Nuotr. V. Maželio.

Is pranešimo Lietuvos vyčiui seime
nigas Jonas Jutkevičius, pada
ręs seime pranešimą.

Tuo pranešimu pasinaudoda
mi, čia pateikiame įdomesnes 
vietas.
.Laiškų ir atviručių šiais me
tais buvo parašyta apie 18,097 
(praeitais metais — 23,654) biu
letenių paruošta 13, išsiųsta 
3420 ez., veikė 14 Lietuvos rei
kalų komisijų, atsakymų gauta 
3957. Vien pašto ženklam šiais 
metais išleista per 800 dol. Į 
šį laiškų rašymo darbą buvo į- 
sitraukę 159 nariai (19 narių 
daugiau nei pernai).

Daugiausia laiškų parašė Nau

ls Bendruomenės Tarybos 
posėdžių (2)

je), įsteigta kasmetinė penkių 
šimtų dol. jaunimo literatūros 
premija, kurios pirmasis mace- 
natas — Lietuvių Fondas pa
laikė ryšius ir bendradarbiavo 
su bendrinėmis, kultūrinėmis 
ir kitomis lietuvių organizacijo
mis ir ragino apylinkes sudary
ti sąlygas mūsų menininkų pa
sirodymams (į kultūrinio judė
jimo kvietimą pirmoji atsiliepė 
Clevelando I-oji apylinkė, suor
ganizuodama Los Angeles bale- 
tininkų koncertus JAV ir Ka
nadoje). Taip pat valdyba daug 
dėmesio skyrė apylinkių ir apy
gardų darbui. Buvo suorgani
zuoti trys sritiniai suvažiavi
mai. Įsteigtos septynios naujos 
apylinkės (iš viso veikia 67 
apylinkės ir 6 apygardos). Įvyk
dyti IV-osios tarybos rinkimai, 
rodą bendruomenės idėjos pri- 
gijimą ir organizacinį pajėgu
mą. Daug naudos duoda asme
niniai ryšiai, todėl valdyba pa

HL'DSONO LIETUVIŲ ISTORIJA
Minint Hudsono miestuko 

šimtmetį, lietuviai negali būti 
visai pamiršti. Kaip tai pada
ryti? Pasiryžau surinkti žinias 
ir bent trumpai aprašyti Hud
sono lietuvių praeitį. Gerą da
lį informacijos jau turiu, bet 
dar daug ko stinga. Labai pra
šau Darbininko skaitytojus, ku
rie anksčiau gyveno Hudsone 
arba pažįsta, kas gyveno, pa
siųsti man žinių — atsimini
mų. lapelių, brošiūrų, laikraš
čių iškarpų ir kitokios medžia
gos. kuri liestų Hudsono lietu
vių praeitį. Prašyčiau siųsti 
adresu: Lithuanian History, 
c/o Hudson Pharmacy, 
Main St., Hudson, Mass. 
siu labai dėkingas ir visa 
žinsiu, jei kas norės, arba 
duosiu Alkos archyvui, 
globoja prel. Pr. Juras.

Hudsonas, nedidelis mies- 
Massachusetts valstybėje, 
metais minės 100 metų, 
yra inkorporuotas. Lietu- 
čia yra pradėję kurtis 

60-65 metus, šiandien 
lietuvių

telis 
1966 
kaip 
viai 
prieš 
nemažai tų pirmųjų 
yra išmirusių arba išsikėlusių 
kitur gyventi. Tačiau ir pačių 
pirmųjų ir jų vaikų dar yra 
keletas šimtų.

Seniau čia gražiai veikė šv. 
Juozapo pašalpinė draugija, 
Lietuvos vyčių kuopa, lietu
vių klubas. Dar jų jau nebėra. 
Dar veikia Moterų Sąjungos 
kuopa ir Amerikos Lietuvių Su
sivienijimo būrelis. Gaila, Hud- 
sono lietuviai niekada nėra 
turėję savo parapijos, kuri bū
tų palaikiusi lietuviškumą, 
kaip kitose kolonijose. Kur sti
go lietuvių parapijos, tos di
delės palaimos, ten ir lietuviai 
greičiau iškriko. 

josios Anglijos apskritis — 
7,760, New Yonk-New Jersey— 
5,048. Praeitais metais vyčiai 
buvo veiklesni- Tokia Naujo
sios Anglijos apskritis parašė 
12,761 laišką.

Daugiausia laiškų parašė gar
bės pirmininkas kun. Jonas 
Jutkevičius — 834 laiškus bei 
atvirukus. Vadovavę Lietuvos 
reikalų komisijai Jonas And- 
nuška ir Jonas Kardokas abu 
parašė 669 laiškus.

Biuleteniam medžiagą atsiun
čia kuopos nariai, pastebėję lai
kraščiuose įdomesnius straips
nius ir juos iškirpę. Tokios me- 

kvietė A. Regi, kuris, važinėda
mas savo tairnybos reikalais, 
lankė bendruomenės apylinkes 
ir skatino jų veiklą, o pati val
dyba gavo reikalingų informa
cijų. Valdyba savo kadencijos 
metu turėjo 47 protokoluotus 
posėdžius. Darbe vadovautasi 
šūkiu — telkime lietuvius tau
tinei gyvybei išlaikyti ir Lietu
vos laisvei atgauti.

Valdybos iždininko Z. Dailid- 
kos pranešimas (jį pateikė pir- 
min. Jasaitis) rodo valdybą tu
rėjus metinių pajamų 20,453, 
02dol., išlaidų 8,610,53 dol., 
likutis 1964 liepos 18 dienai 
11,842,49 dol. Apylinkės pusę 
surenkamų tautinio solidarumo 
įnašų siunčia centro valdybai, 
kuri jų per pastaruosius metus 
gavo 3,373.42. Teisingai kai ku
rių Tarybos narių sesijoj buvo 
pastebėta, kad tai apgailėtinai 
maža suma, rodanti, kaip tau
tinio solidarumo įnašų rinki
mas bendruomenėj yra apleis-

(nukelta į 6 psl.J

40 
Bū- 
grą- 
per- 
kurį 

džiągos daugiausia atsiuntė: 
Pranas Vaškas iš Netvarko, N. 
J., Antanas Juknis iš Chicagos, 
Vincas Višųiauskas iš Gardner, 
Mass., ir Leonardas Valiukas iš 
Lo$ Angeles, Cąlif.

Lietuvos vyčiai daug prisidė
jo prie Lietuvos nepriklauso
mybės minėjimo — lankėsi pas 
gubernatorius, miesto majorus, 
rašė laikraščių redakcijom, sa
vo kongresmenam ir t.t. Lietu
vos nepriklausomybės šventę 
amerikiečių spaudoje daugiau
sia išgarsino vyčiai

Nuoširdžiai jie rėmė ir rezo
liucijas, rašydami laiškus sena
toriam, kongresmenam ir prezi
dentui. Prisidėjo prie pavergtų 
tautų savaitės minėjimo, ren
gė šv. Kazimiero minėjimus.

“Jei kitos tautos, pavyzdžiui 
Afrikoje, turi teisę laisvai gy
venti”, — sakoma pranešime, 
— “tai juo labiau Lietuva turi 
teisę nepriklausomai gyventi”. 
Kviečiami visi talkon ir kovon 
dėl Lietuvos nepriklausomybės.

Paskutiniais metais vyčiai su 
savo dvasios vadu pradėjo mal
dos metus už Lietuvą, kad Die
vas padėtų sutvarkyti pasaulio 
reikalus taip, kad Lietuva vėl 
būtų laisva pasaulio tautų tar
pe.

Kai gyveni vienoj vietoj, ro
dos, kad ir kitose lietuvių ko
lonijose gyvenimas rieda tokiu 
pačiu keliu. Tačiau taip nėra.

Šią vasarą ryžiausi šiek tiek 
keliauti, susipažinti su krašto 
gamta ir, galiausiai, troškau pa
sidairyti lietuviškose kolonijo
se.

kaičių pirmiausiai vykau į Bos
toną. Pakely teko sustoti Ams
terdame. Kad ir prie gero susi
siekimo Amsterdamas stovi, 
bet miestas šiuo metu merdi, 
neprogresuoja. Seniau čionai 
buvo daug įvairių dirbtuvių, 
bet dabar jos užsidarė, o kitos 
išsikėlė.

Lietuvių kolonija Amsterda
me buvo gausi, veikli ir plačiai 
žinoma. Čia prieš 60 metų kun. 
J. židanavičius įsteigė lietuviš
ką parapiją, pastatė erdvę baž
nyčią, kurios viduje vyrauja 
daug lietuviškų užrašų ir šūkių. 
Prieš dvejus metus klebonas J. 
Raštutis su kun. Kęstučiu Bal
čium ryžosi meniškai atremon
tuoti bažnyčios vidų. Šiemet Į- 
rengė bažnyčios bokšte varpų 
muziką.

Bažnyčios rūsyje veikia pa- 
rap. mokykla, kurioj mokyto
jauja Nukryžiuotojo Jėzaus se
selės; jos vaikus moko ir lietu
viškai. Juozo Olšausko vadovau
jamas bažnytinis choras — lie
tuvybės pažiba. Per keliolika 
metų lietuviai klausėsi radijo 
lietuviškos valandėlės, bet ji 
prieš metus nutilo. Gaila. Rei
kėtų atgaivinti. Amsterdamo 
lietuviai turi savo klubą su erd
ve sale ir scena. Čia vyksta di
desni lietuvių susirinkimai, vai
dinimai, koncertai, vestuvių po
būviai ir k- Prie salės yra skai
tykla, kur galimą pasiskaityti 
lietuviškų laikraščių. Klubas 
turi barą, kuriam lankytojų ne
stingą. Vieni ateiną pasiplepėti, 
kiti kortuoti ir stiklinio "die
vaičio” pagarbinti.

Be stono miestas senas. Tai 
Naujosios Anglijos kultūras, 
pramonės ir prekybos centras, 
turįs 40 mylių krantinių lai
vams ir patrauklių prie jūros 
pcplūdymių, į kuriuos vasarą 
suvažiuoja daug vasarotojų. 
Garsus savo Harvardo univer
sitetu, medicinos klinikomis ir 
simfoniniu orkestru. Be to, gau
su istorinių pastatų ir mokslo 
įstaigų.

Bostone jau nuo XVIII a. bu
vo plačiai žinomas uostas, nes 
jo laivai pasiekdavo viso pasau-

ELENA JURGELAITė Pax Romana kongrese Washingtone

ĮSPŪDŽIAI iš vasaros keliones
JONAS MIŠKINIS

lio šalis. Ir dabar Bostono uos
tas yra vienas iš svarbiausių 
JAV finansinių centru. Pramo
nė labai įvairi.

Bostone daug
šių lietuvių —
ateivių. Jie turi 

yra susitelku- 
senų ir naujų 
savo parapiją, 

Iš Rochesterio su inž. J. Lau- bažnyčią ir įvairias kultūrines
organizacijas. Čionai gimė Lie
tuvių Enciklopedija, kurios jau 
išleista 31 tomas. Tai turtin
giausias lietusių kultūros inde
lis.

Nashua, nedidelis miestas 
New Hampshire valstybėje, tu
rįs apie 35,000 gyventojų. Pra
džioj XIX a. Nashua išsivystė 
tekstilės pramonė, kuri gyvavo 
iki 1948 metų. Dabar veikia ki
tos pramonės šakos.

Lietuviai čionai ėmė kurtis 
1900 m. Šiuo metu lietuvių gy
vena gana daug ir beveik visi 
dzūkai: marcinkoniškiai, varė- 
niškiai, perlojiškiai, daugiškiai 
ir kiti. Jie kalba dzūkiškai, kaip 
kalbėjo prieš 50 metų Lietuvo
je. Jų čia yra Įvairių pažiūrų ir 
įsitikinimų. Anot jų pasakymo, 
“kad ir esame geri katalikai, 
bet vistiek savo tarpe turime 
paraudonėjusių”. Tačiau visi 
nuoširdūs, malonūs, vaišingi. 
Domisi gimtuoju kraštu ir dau
gelis norėtų nors prieš mirtį 
pamatyti gimtojo krašto lau
kus, čiurlenančius upelius, ža
vingus ežerus, tamsius miškus 
su čiulbančiais paukšteliais ir 
kukuojančioms gegutėmis. Net 
ir senukas Tamulionis, kuris 
jau baigia 90 • metus, no
rėtų su savo žmona pamatyti 
Marcinkonis ir tą bažnytėlę. 

MUZIKA J. TAMULIONIS savo kambaryje.

kurioje juodu prieš 70 metų 
susituokė.

Nashuos lietuviai turi savo 
parapiją ir gražią šv. Kazimie
ro bažnyčią. Parapinės mokyk
los neturi, tai ir vaikų nėra 
kas moko lietuviškai. Jaunimas 
nemoka lietuviškai ir nesido
mi lietuvybės reikalais.

Jonas Tamulionis jau 38 me
tai kai Nashuos lietuvių para
pijoje vargoninkauja. Tai ryž-
tingas Marcinkonių dzūkas. Ve
da du chorus: suaugusių ir ttrb-J
kyklinio amžiaus vaikų. Choras 
negausus, bet gerai išlavintas. 
Pirmiau J. Tamulionis dažnai 
rengdavo kitose lietuvių koloni
jose koncertus. Turėdamas 
gražų tenoro balsą daug kur 
vienas koncertuodavo. Be to, 
jis yra gabus akordeonistas. Ke
liolika metų turėjo suorganiza
vęs orkestrą, be kurio nei vie
nas lietuviškas parengimas bei 
piknikas neapsieidavo. Jis domi 
si lietuvių kultūriniu bei visuo
meniniu gyvenimu. Rugsėjo 5 
jam sukanka 70 metų ir 52 
metai, kai paliko gimtuosius 
namus Marcinkonyse. Sunku 
jam anuomet buvo skirtis su 
smėlėtais Marcinkonių kalne
liais, žavingomis pušaitėmis, o 
labiausiai — su kaimo jauni
mu ir bažnytiniu choru.

J. Tamulioniui muzika yra 
mėgiamiausias amatas. Jis ir 
dabar beveik kiekvieną dieną 
pirštus miklina prie pianino. 
Jaučiasi dar jaunas ir sveikas. 
Atrodo, kad ir po 70 metų su 
tekiu pat ryžtu ir antuziazmu 
dirbs muzikos srityje.

(Bus daugiau)

— JAV LB Tarybos naująjį 
prezidiumą sudaro dr. E. Ar- 
mcnienė, dr. B. Nemickas, ad- 
vok. J. Šlepetys, dr. P. Vilei
šis ir V. Volertas.

— Lietuve* vyčiy naują cen
tro valdybą sudaro: pirm. Ele
na šaulytė, (Philadelphia), I vi- 
cepirm. Marija Stonis (Newark), 
11 vicepirm. Eleonora Laurin 
(Chicago), III vicepirm. Longi
nas Švelnis (Boston), sekr. Ele
onora Sakevičius (Newark), fin. 
sekr. Joana Jokūnaitė (Chica
go), ižd. Pranas Švelnis (Chica
go), iždo globėjai — Valteris 
Švekla ir J. Drumstas, ritualo 
komisijos pirm. Juozas Bolevi- 
čius (New York), Lietuvos rei
kalų komisijos pirm. Jonas An- 
driuška (Worcester).
— Lietuvių Darbininkų Są

jungos Connecticuto apskri
ties metinis suvažiavimas šau
kiamas rugsėjo 13, sekmadienį, 
Hartforde, šv. Trejybės para
pijos salėje (53 Capitol Avė.). 
Suvažiavimas prasidės mišiom 
už mirusius ir gyvuosius na
rius 10 vai. ryte švč. Trejybės 
bažnyčioje. Po pamaldų bus 
posėdis. Pirmininkas Antanas 
Petrauskas ir sekretorė Marija 
Bakutienė, abu iš Waterburio, 
maloniai kviečia narius ir sve
čius gausiai dalyvauti.

— Sesuo M. Felicija, senelių 
namų Thompsone vyresnioji, 
liepos 13-24 dalyvavo St. Louis, 
Missouri, vasaros institute — 
specialiuose kursuose senelių 
namų tvarkymo reikalais. Nek. 
Pr. M. seserys visaip ruošiasi 
J. Matulaičio vardo senelių na
mų statybai Putname ir tos 
naujos lietuviškos įstaigos gera 
administracija. Sesuo M. Paulė 
ir sesuo M. Ancila, abi baigu
sios Annhursto kolegiją, vasa
ros semestro metu lankė Man- 
hattano kolegiją New Yorke ir 
studijavo religinio auklėjimo 
akademinį kursą.

— Solistė Janina Šatienė ir 
dr. Jonas Šalna per J. Pakštie
nę paaukojo prof. Kazio Pakš
to paminklui ir monografijai 
leisti 20 dol. Dideliu dėkingu
mu pinigai persiųsti Ateitinin
kų Sendraugių Centro Valdy
bos pirmininkui inž. Jurgiui Mi
kailai.

— Autografą gavo, bet pro
fesoriaus aplankyti jau nesus
pėjo. Prof. K. Pakšto pamink
lui ir monografijai atsiuntė 3 
dol. auką trylikametė M. .Eivai- 
tė. Ji 1960 m. Ateitininkų F-jos 
kongreso metu paprašiusi pro
fesoriaus autografo. Prof. K. 
Pakštas ne tik jai pasirašęs, bet 
ir užkvietes ją apsilankyti Steu- 
benvillėje. Dabar, siųsdama sa
vo auką, ji rašo: “Į Steubenvil- 
lę gal ir nuvažiuosiu, bet pro
fesoriaus ten jau nerasiu ...”

Po 15 dol. aukojo Lietuvių 
Krikščionių Demokratų S-gos 
centro valdyba ir Lietuvos Vy
čiai (N.Y.-N.J. per Joseph Bo- 
ley; V. Udrienė aukojo 3 dole
rius.

Aukas prašome siųsti: Pakš
tas Fund, C/ o J. Mikaila, 
16870 Stoepel, Detroit, Mich. 
48221.

CATSKILL KALNUOSE

DRUSKONE 
IIALL

savaitgaliam, iškylom. Svečiai 
atostogom priimami visą rug
piūčio mėnesi. Informac ijoms 
kreiptis;

Mrs. S. Kraunaitienė
A.NDES. N. Y.

Tel. ANDES, N. Y. 676-2781
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šventes ir'' • ■RtrteiM ' tautinių 
šokių šventes pinigus—- 2,800. 
00 dol ir 0.929130 deL Tai su- 
mos. skiriamos ppedabems
daviniams, (kaitra vaidyba, gry
nai savo reikalams tetari vos 
2,513.11: Ir ši suma apgailėti- ,

apie 175 asmenų. Pasitaikė ge
ras oras. Erdvioje stovyklavie
tėje jaunimas smagiai, darbš-

UetnviŠka ir europietiška duona ir pyragai 
šventėms, vestuvėms bei pokyliams tortai

DALIA tr AUNERTAJI RADŽIŪNAS, nv.
36-3840 STAGG ST. \ BROOKLYN 6. N. Y

* Telefonu STagg 2-5939

bendruomenės vadovybę. laiko
me kone elgetas padėty. O iš 
jes norim daug — ir švietimą 
tvarkyk, ir kultūrinį gyvenimą 
judink, ir kiekvienam reikale 

<■ " padėk! Bet bendruomenės gar
bei reikia pasakyti, kad ji, ir 
tekomis sumomis operuodama, 
padaro daug.

štai kultūros fondo įnašas:

- mas, išspausdintas, bet dar ne
įrištas HI tomas (B tomui išleis
ti tūkstantį doL skyrė (Huo 
Liet. Gydytojų Draufija), lei
džiama “Gimtoji Kalba”, turin
ti apie šešis šimtus skaitytojų, 
įrišti iš buv. valdybos ‘perimti 
vadovėliai S. Jonynienės “Lie
tuvos laukai” (V sk.) ir J.

* Plačo “Gintaras” (Vffl skyriui), 
L išleisti vadovėliai A. šešplaukio 

-Tyruolio “Ten kur Nemunas 
banguoja” (VI skyriui) ir S. Jo- 
nynienbs “Tėvų šalis” (VU sky- 

i riui) su 1,500 doL Lietuvių Fon
do parama), kiti leidiniai —V. 
Petravičiaus iliustruota pasa
ka “Gulbė, karaliaus pati”, V. 
Jakubėno, A. Šimkaus ir J.

“ Zdaniaus “Lietuviškos muzikos 
rinktinė fortępionui” (tūkstan-

1 tis doL gauta iš dainų šventės 
komiteto), L. Dambriūno bro
šiūra “Lietuviškas auklėjimas 

: šeimoje”. Kultūros fondas sa
vo leidinių po 1*50 egz. skiria 
PLB valdybai kitų kraštų lietu
viams aprūpinti. Kultūros fon
do metinės pajamos — 10,212.

: 33 doL, išlaidos 9,975.10, ižde 
1964 liepos 21 dienai 237.23. 
Fondui pirmininkavo kun. St. 
Šantaras ir J. Jasaitis.

r Nuotr. B. KerteHenės.

rybos pkm. J. Igoatonio: bend
ruomenės' turimais duomeni
mis, veikia 4 vaikų darželiai, 

pradinė mokykla, vieneri

kyktos. pedagoginis institutas. 
Dirba 209 mokytojai, nukosi 
2810 mokinių. Dėja, šie duome
nys nepilni, nes ne visos mo
kyklos žinias siunčia, tad ži
nių ieškoma ir kitais keliais. 
Apytikris balansas: 53 lituanis
tinės mokyklos su 221 mokyto
ju ir 3125 mokiniais. Statisti
niai duomenys, tėvų nuotaikos 
ir mokytojų pasiryžimas rodąs, 
kad lituanistinis švietimas ky
ląs, nors daug lietuvių vaikų 
pasilieka šalia mokyklų. Litua
nistinių mokyklų 80% laikosi 
švietimo tarybas programų, 20 
— einą “savo keliais”. Su švie
timo taryba gyvus ir artimus 
ryšius palaiko 70% mokyklų, 
patenkinamus — 22%, ‘ ‘savo 
keliais” eina 8%. Palietęs vai
kų knygelių, metodologmius, 
mokytojų savaitės, mokytojų 
paruošimo ir kt klausimus, Ig- 
natonis pranešima baigė atsi
liepdamas į priekaištus: “Gali
ma sutikti ir pripažinti, kad ne 
viskas gerai sekasi ir kad rei
kalai ne taip vystosi, kaip mes 
nr retume, bet negalima paneig- 

j, ti to darbo ir jo pasiektu re
zultatu, kuriems atsidėję dirba 
ir mokytojai ir tėvai”. S-P.

čiai ir haudiagši praleido tas 
dienas. Stovy&lautojai išsiskirs
tė, žymiai pasitobulinę bei pra
silavinę įvairiose jų programos 
srityse.

Stovj klos kapelionu buvo 
s. St. Kulbis, S.J. Mergaičių sto
vyklai vadovavo ps. R. Lora, 
be rnuku ps. J. Starėnas. Ūkio 
reikalais rūpinosi s.v. K. Dūda 
ir šeimininkės G. Šlapelienė ir 
O. Balčiūnienė (poetė O. Aud
ronė).

Stovykla buvo pavadinta At
žalyno vardu. Leido laikraštėlį 
Atžalėlės. Sv.

RESORTS

JUOZO k IZABELĖS MISIŪNŲ

RAY’S LIQŪOR STORE
GdUma gauti įvairiausios rūJies amerikiečią ir importuo
tą gėrimą . . . Didžiausias pasirinkimas degtinės ir vyno.

103-55 LEFFERTS BLVD. RICHMOND HILL. N. Y.

Telefonas: Virginia 3-3544

VYČIŲ CHORO KONCERTAS
Vyčių choras tikrai nusipel

no pagarbos, duodamas kon
certą tokiu metu, kai visi cho
rai seniai atostogauja. Jis dir
bo ir ruošėsi vyčių seimo kon
certui.

Faustas Strolia, choro diri
gentas, kartais užmiršdavo ir 
savo švelnumą ir imdavo kie
tai spausti, kad koncertui spė
tų paruošti naujų dalykų. Be 
choro, -pirmoje dalyje dalyva
vo dar solistai: Prudencija 
Bičkienė ir Jonas Vaznelis. 
Šios dalies pažiba tektų laiky
ti Ūdrio dainą iš “Pilėnų” ope
ros, muzika ~ Klovo, su solistu 
J. Vazneliu.

Antroji dalis, pavadinta liau
dies dainų ir šakių pyne, re
žisuota G. Giedraitytės, nukė
lė mus į tolimos tėvynės so-

dybas ir paliktus namus. Čia 
choras su nedidele vaidybas 
priemaiša išpildė 7 dainas. 
Vėliau prisidėjo ir solistas Jo
nas Varnelis su solo dainomis 
ir kartu su choru išpildė nak
tigonės dainą, kurią publika 
ypač šiltai priėmė.

Jaunieji vyčiai pašoko jon
kelį ir kalveli, o šaulių tauti
nių šokių grupė — Žilvytį, Ka
drilių ir Pradės aušrelė aušti.

Pabaigai sugiedota iškilmin
gas vyčių himnas, kuri diri
guoti pakviestas jo kompozito
rius A. Aleksis.

Koncertas paliko gerą Įspūdi 
parodė, kiek vyčiai įdėjo dar
bo ir pastangų. Gaila, kad pu
blikos buvo pustuštė salė.

A.P. Bagdonas

NAUJA IJETUVIŠKA ŠEIMA

Jurgis Kirkutis rugpiūčio 8 Jurgis Kirkutis yra Julijos 
susituokė su Saliome Šimkute ir Antano Kirkučių sūnus, stu- 
Švč. Trejybės bažnyčioje. Su- dijavęs Connecticuto ir Hart- 
tuckė kun. J. Dilemas iš New fordo universitetuose istoriją 
Britain, Conn.

Vestuvių vaišės buvo 
ledge Country klube, 
Hartforde. Svečių buvo
salė ne tik iš Hartfordo, bet 
ir iš toliau. Dalyvavo Švč. 
Trejybės parapijos klebenąs 
kun. J. Matutis, vikaras kun. 
A. Karalius, kun. J. Dilonas, 
kun. Pranckietis (abu iš New 
Britaino).

Rock- 
West 
pilna

FAIRFIELD, CONN.
šiomis dienomis lankėsi Pra

nas Ę. ir Nancy Kneižiai su 
dviem dukrelėm iš Arlington 
Mass. pas D. ir A. (Kneižytę) 
Keyack, gyv. 18 Judson Rd. 
Taip pat lankėsi Charles ir Ja
ne Zumba su 7 vaikučiais. Zum- 
bai gyveno Nashua. N.H. Char
les Zumba gavo darbą Wash- 
ingten. D.C. Jie apsigyvens Be- 
thesda, Md.

N«wark, Ormga, N J. Rug- 
piūčio 2 WiHiam ir Mariia E. 
(Kneižytė) Kelley. Jr. susilaukė 
pirmagimio sūnelio, kuriam pa- 
rir ko vardus — Juozas Pranas. 
Pakrikštytas rugpjūčio 16. d. 
Krikšto tėvais buvo Angelė 
(Kneižytė) Keyack ir Walter 
Dorgan.

ir politinius mokslus. Diplomą 
gavo iš Hartfordo universite
to, dabar mokytojauja School 
System of Hartford.

Saliomė Šimkutė, Saliomės 
ir Charlio Šimkų dukra, yra 
baigusi Regis kolegiją Westo
ne, Mass. Studijavo ekonomi
ją. Ji taip pat mokytojauja to
je pačioje mokykloje kaip ir 
jos vyras. Jos tėvas — Char
les Shimkus — yra namų pir
kimo ir pardavimo agentas 
(Real Estate) ir savo patari
mais yra daug padėjęs žmo
nėms, ypač lietuviams. J. Ber.

SERVICES

ARTISTIC BARBER SHOP
Prompt Service 

Ladies and Children’s Haircuts 
Our Specialty 

151 FLANDER ROAD 
RIVERHEAD, N. Y. 

516 PA 7-9663

MOTEL AND COTTAGES
CHd Montauck Hway, Montauk, N.Y. 
On the Ocean. Sun deck, firepiaces, 
glass front, TV, kitehenettes. Open 
all year. Reasonable rates. — 516- 
MOntauk Pt. 8-2830.

REPUBLIC
Liqiior Store, Ine.

322 Union Avenue Brooklyn II, N. Y. 
Tel. EV 7-2089

JUOZAS BRUŽINSKAS, Manager
Didelis parinkimas jvairių vynų, degtinių, kon
jakų, midų — šventėms bei kitokioms progoms.

FLOWERS BY K A R INC.
See our large seleetion of eut flow- 
ers and plants; original Creative de- 
signs for all occasions — Births, 
Graduations, Weddings, Hospitals, 
Funerals. 592 W. 207 Street < just 
East of Broadway — WI 2-2222.

Forget your troubles. come by land, 
sea or air for the vacation of a lite 
time. ArnoM’s Inn at Orient Point, 
LJ. Seaview rooms $7 per day incl. 
a full breakfast, the finest in food 
and drinks, private beach and ma
rina. End of Route 25, pbone 516 
OR 2-0111 — ask for Amold.

VHFTE HORSE TAVERN
baras - restoranas

LUMBER COMPANY INC.
From a board to a building. Brouse 
in our Home-owners Shovvroom — 
complete line of lumber and build-, 
ing material. HA 7-3366. Fort Hill' 
Road (at East Main), Huntington,

ERIC'S SIMONIZING
Speciąlizing in 

Simonizing — Shampooing 
Bngine Cleaning

79 East Merrick Rd.. Valley Stream. 
L. I. For fast prompt Service call 

516 VA 5-9778

BLAKESLEE INN'S
NEW BEACH MOTEL

12 modern units, T.V., full baths A 
swimming pool. Nėw ultra modern 
Rainbow Lunch and Rathskeller— 
finest in the Pocono’s. Fine Italian 
American cuisine, catering to ban- 
quets. private parties and business 
meetings. Located at cross roads Rt. 
115 and 940, Blakeslee, Pa. Pbone 
AreaCode (717) 646-9984. Host and 
Hostess. C. Daily and Sons.

PRANAS BRUCAS, savininkas

86-16 JAMAICA AVĖ. WOODHAVEN 21, N. Y.
TeL Vlrųinia 6-9519

SALA VESTUVĖM, SUSIRINKIMAM IR KITIEM POBŪVIAM 

Salėje gali tilpti 100 dalyvių

HAVEN REALTY

ALPHONSE 
PHYSIOGNOMJCAL

Ladies Hair Cuttiųg — No appoint- 
ments necessary. We also take care 
of the children. — CaH HA 9-9857. 

79-18 37th Avenue 
Jacksoh Htgs.

The Jonės House, Greenville 1, N.Y. 
Art & Doris Jonės — 518 YO 6-8472. 
Ideal small resort, dehcious home 
cookir 
stylę. iy atmosphere. peacefuj .

board, T. V., heated rooms; near 
everything. Open all year. Rates 
on reąuest, reasonable.

GEE & TEE
3761 10th Avė.. Cer. 201st, N.Y.C. 

SHELL SERVICE INC.
If you want the Best of Service 
Complete Service & Repairs 

Call LO 9-9452
Ask for GENE WOOD

SKALBIMO MAŠINŲ 
(Washing Machines) 

ir 
ŠALDYTUVŲ 
(Ref rigerator) 

mechanikas, sąžiningai «r ge
rai atlieka darbus.

The Homestead. 700 aere farm and 
inn, high in the beautifdl Taconic 
range of the Green Mts. offers ex- 
cellent food and lodging. Churches 
nearby, 99 daily per person includes 
3 meals. Open all year. Write for 
free brochure — Arlene & Tominie 
Stensgard, Middletown Springs, Ver- 
mont 05757 ; 802 235-2154.

RADIJO PROGRAMOS
BOSTON, MASS.

Vedėjas
JONAS J. ROMANAS, Sr. 

WHIL - 1430 kil. Medford, Mass. 
Sekmadieniais nuo 11 iki 12vid.

87-83 97th Streef 
Woodhaven, N. Y. 
Skambinti vakarais

VI 7-3195

BOSTON. M A SS.
Vedėjas 

STEP. SUNKUS
WLYN —1360 kifocycles 

irFM 101.7 banga , 
Sekmadieniais nuo 1 - 1:30 vai. p.p.

BROCKTON, MASS.
Vedėjas P. VIŠČINIS 

173 Arthur SL, Brockton 18, Mass.
Tel. JU 6-7209

AM bang. 1190 kfl.—FM teng. 105.7 
meg. iš WKOX, Framingtute, Masa,

DETROIT, MICH.
Vedėjas RALFH J. VALATKA

15756 Lemtie. Detrott 27, Mielu

žežtadleniate 9:45 iki 9-^6 v.v.

273

HARTFORD, CONN.
Vedi ALG. DRAGŪNĄVICIUa 

WBMI • FM 95.7
3 Victoria Rd~ Hartford 14, Conn.

TeL: 249-4502
-- K Metale©

Geriausiai pa ii sesi t per atcxtoga« ganiame Capr Cod - Ostrrrillr 
kurorte prie atviro Atlanto jūros pliažo — gražioje lietuvKkeje

JANSONŲ VASARVIETES VILOJE

AUDRONĖ SKLYPAI aukštoj, sausoj vietoj $749.00 už akrų

JOSEPH ANDRUSIS — Real Estate _ Insurance

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

investacijos.

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

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

Bendromis jėgomis kurkime stiprią pelningą instituciją!
--------- ... . ... KVIETIMAS”------- - - ' : ’

UTAS INVESTING CORP, Ine.
Maloniai kviečia prisidėti prie bendrovės plėtimosi perkant LITAS 
Akcijas. Litas bendrovė akcininkų kajrftalų investuoja pelningai iki 
12% ir konservatyviai į trumpalaikes—užtikrintas paskolas, pirmus 
ir antrus “mortgage”. namus ir Lt. Pn^ai pasitaikius, nedidelė ka
pitalo dalis yra investuojama ir j Akcijų Biržų.

Viltais akcijų pirkimo reikalais prašome kreiptis:
V. VEBELI - NAS. 100-21 89th Avė.. Richmond Hill N.Y.; HI 1-6799 

arba
, A. VEDECKAS, 83 Morgan St, Stamford, Conn. — Tel. 325-0997 

Darbo valandos: šiokiadieniais 6-9 vai. vak.; šeštadieniais 9-4 vai

CRANE SAVINOS &LoanAssociation

Tel. LAfayette 3-1883
Nemokamai vieta automobiliama

41/2% INVESTMENT 
ACCOUNTS

Mokame nuo 1962 metų vasario 1 dienos
Pinigai (diti prie* mėnesio 15 d. duoda dividendus už visų mėnesi 

DMdendM mokate sausio ir liepos 31 d.
Praėome aplankyti naujų mūsų namų-

VALANDOS: Pirrod. Ir ketvtrt. 9.00 ryto - 8:30 vakaro; Antrad ir 
penktadieni 9:00 ryto — 5:00 vakaro; šeštadienais 
8:60 ryto — 12.0© dienos. Trettadieniais uždaryte

147 and Roekwell Street.

Norite geros meniškos fot • grafijos —
portreto - žeimos - taikų

*vatrtų progų: vestuvių, krflcKynų, gimtadienių. poMkvtų ir kL nuo- 
traukų; norfte atnaujinti senų fotografijų? Jums geromis sųlygomia 
padaryt —

VYT. MAŽELIS

Tel. (Aren 617) 428-8425
• Vila Audronė yra apsupta ©Meile pufo, berfo ir k. dekoratyvini? 

medžių parko. Daug vieton poHrtirt ir žaJdlmaiii*
• Erdvūs kambariai, rami ir jauki aptekama
o Vitai arti tirtos trovėo. privatus jdroa pliažas f 7 mta. pėsčiom)
• Geras lietovHkas maistas
• Šiemet svertų patogumui padidinta valgykla Ir eaNonaa ir įreng

ta daugiau žaidimų aikštelių ir k.
Visa tai suteiks Jums tikrų poilsi Ir sustiprins sveikata.

kainavo S99, dabar $5600 Steku patikėti, bet taip yra Investuokite

karna tik
Route 25. three mile* pust

Tel. 429-9425. K. H. LEED6 — LAKE RONKONKOM A, L. L
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BRUEGGEMANN
FUNERAL HOME

ninio didingumo jo filmų nega- 
lėtume apibudinti pilnutiniais 
meno kūriniais, rekomenduoti
nas visiem filmų mėgėjam. 
Ypač paskutiniame pasagendam 
tvirtesnio turinio, rišančio tar
pusavyje atskirus cirko pasiro
dymus, bei gilesnio charakterių

gaunamo*. Kataa 06M. Korta 
tiems Marti ** ptokštetee, LIO
NE MW KT TO9VN HALL ir 
DAINUOJAME tiV LIONE, *M

<00 
4.00 
4.00 
4.00 
4.00 
5.00 
5.00 
6.50 
7.00 
5.00 

10.00 
<50 
5.00 
5.00 
5.00 

1560 
500 
5.00 
400 
5.00 
4.00 
500 
5.00 
500 
500

4.00 
400 
500 
500 
300 
3.00

East New York išnuomuoja- 
mas butas iš 6 gražių kambarių 
su visais patogumais ir prie ge
ro susisiekimo. Skambinti AP 
7-0927.

ir gaisro atvejais. Šie du mo
mentai ir sudaro progą pa
traukti didesnį žiūrovų dėmesį.

Artistų centre pasirodo John 
Wayne su jam būdingu apsuk
rumu kovbojiškuose pasirody
muose. Ciaudia Gardinate, ky
lanti italų žvaigždė, nors ir 
stengiasi nuoširdžiai įsijungti į 
bendrą įvykių eigą, nepapras
tai rėžia ausį savo perdėtai tirš
tu ir išplėstu akcentu. Tarp pa
grindinių artistų pasirodo ir 
veteranė 'Rita Hayworth. No Appointments Necessary 

168 ASHBURN AVĖ. 
YONKERS 
914 YO 9-9043

MŪSŲ VYTIS, dvimėnesinis 
skautiškos minties žurnalas, nr. 
2 Leidžia Akademinis Skautų 
Sąjūdis, redaktorius Vytautas 
Germanas. Numeris skirtas pro
fesoriui S. Kolupailai prisimint

Spalvota fotografija pateikia 
eilę kreidos uolų pajūrio vaiz
dų, bet dauguma filmavimo dar 
bų atlikta studijose. Moraliniu 
atžvilgiu filmas tinka ne tik su
augusiems, bet ir jaunimui.

Kornelijus Bučinys, O.F.M.

522 Larkfield Road 
East Northport, New York 

516 FO 8-1235

L. Dambriūnas — LIETU
VIŠKAS AUKLĖJIMAS ŠEI
MOJE, 35 psl. išleido Lietu
vių Fondas, kaina 50 et

Kas norėtų skalbtis Darbininko 
prašomas skambmtts

GLerunoro 2-2923

Cor. DELANCY, N. Y. C.
Krautuvė* atviros kasdien ir sekmadieniai*, 
Bskyru* šeštadieniu*, nuo 9 ryto iki 6:30 vak.

S. Beckesabetoo krautuvėse kaltam* rusiškai, lenkiškai, ukrainištai
Važiuoti BlCt fiBipdrt Bases Street, keltis elevatorium i 
viršų arta IND traukiniu D-6 Avenue iki Delancey SL

AtsmeBdte šį skelbimą, kuris bus ypatingai įvertintas.

NOCE 
FUNERAL HOME

Private Parking Facilities 
1204Nostrand Avė., Brooklyn 

PR 1-9100

LIETUVIŲ MEKOS — birže- 
jk> nr. Turiny: Spaudos ir ra
dijo suvažiavimas pasisako, K.

SAYARESE 
1TALIAN PASTRY SHOPPE

For the Finest in Ice Cream Cakes 
Btrthday Cakes - VVedding Cakes 

We also deHver 
Call GE 8-7770

FOR SALE
CYPRESS H1LLS 3 family Driek, 
fine condition, 17 rooms, gas heat, 
pleasant and convenient netghbor- 
bood, 326,000. Charles F. Weithas, 
96 Chesnut SL, Brooklyn N.Y. 11208 

TeL: AP 7-3143

C. A. VOKET 
VOKIETAITIS 
ADVOKATAS 

41-40 74th Street 
Jaekson Heigtats, N. Y.

Brooklyn 8, N.Y.
Telef. — APplegate 7-7083

T-ME NEW 
CELESTA BEAUTY SALON

COSMOS TRA VĖL BUREAU, Ine.
45 W. 45 Street, New York 36, N.Y. • TeL Clrcle 5-7711

ners dėl to jai tenka ir atideng
ti savo paslaptingą praeitį.

Debcrah Kerr sėkmingos au
klės vaidmeny pasirodo tikrai 
pasigėrėtinai ir patraukliai. Ūg
telėjusi Hayley Mills grakščiai 
atlieka nenuoramos mergaitės 
rolę, kai jos tikrasis tėvas pa
stebimas kaip senelės Dame 
Edith Evans namų prižiūrėto-

dtjas Ispanijoje, netoli Madri
do, su pigesne dartrn jėga pajė
gia pagaminti teetmištai tikrai 
imponuojančių filmų.

Kita jam charakteringa šalty
bė — visi jo fihnaų moraliaiB 
atžvilgiu vertinant, nesudaro 
jokių priekaištų betkuriai žiūro
vų kategorijai ir tinkami visiem 
šeimos nariam. Jo antatesaių 
filmų: “B Cid”, ‘*55 Days At 
Pektag”, “The FaU of the Ro
man Empire” tradiciją tęsia ir 
pasknttaysis — “Circus Worid”.

Tariau vien dėl moralinių

SU LIONE
Dėl didelio žmonių pareikalavi
mo grynai Neturiškų damų, Lio
nė* Juodytė* nauja* LP-1003 sd-

LIETUVIŠKOS MUZIKOS 
RINKTINE FORTEPIJONUI I, 
paruošė Vladas Jakubėnas,. Al
gis Šimkus ir Jonas Zdanius, iš
leista JAV ir Kanados lietuvių 
antrosios dainų šventės vykdo
mojo komfteto skirtomis lėšo
mis. Ištekto Kultūros Fondas, 
56 psL, kaina 2 doL

7 Kristau* žodžiai, *v. Katonirro parapijos etato*-------------
Ponija, A. Gustaiti* tr Stasys Santvaras .-------------------------
LittaMatan 2-ipetd racord coone (Nr. 1, 3 pL S tad.)_____
LJtfeMMitan wrwil flMmt _ _

DARBININKO ADMINISTRACIJA
010 WlLLOUGHBY AVL, BROOKLYN, N. Y. 11221 

(Pantautimo Išlėktam prašom pridėti oo?)

— gerą atraižą medžiagos paltui, kostiumui ar suknelei. 
Pasirūpinkite medžiagos išsiuntimu tuojau! Išpardavimas 

urmo kainom atraižų vilnonės me
džiagos — importuotos ir vietinės — trijose krautuvėse:

S. BECKENSTEIN, Ine.

— idėjinio karo generolas Pie
tų Amerikoje, Lietuvių Fronto 
Bičiulių žygiai ir darbai, Neri
mą Narutė.į— eilėraščiai, Aloy
zas Baronas — Erdvė, Vieny
bės ir darbo ^keliu — Krikščio
nių demokratų konferencija, 
Gajos korporacijas sukaktis, 
Lietuviškos kamerinės muzikos 
albumas, Kristijonas Donelaitis 
Chicagoje, Veidai ir Vaizdai. 
Redaguoja Bern. Brazdžionis.

LAZARS Restaurant 4 Motei 
AN 1-5220 or AN 1-9786. Continent
al cuisine, outdoor dining, dancing 
under the stars Fri. & SaL evenings, 
modem motei, rooms eųuipped with 
kitehenettes. Daily, weekly, month- 
ly rates. '■— Remember the Football 
Gamės.

Rl 3-0440
_ CR 0-2701

MO 9a. Atlantie Bfvti... AN 1-2994 
4tit titieot--------------------- FO 3-049

•I 3-1707 
LO 2-1440

SKAUTŲ AIDAS, nr. 1, 2, 3, 
4, 5, 6. Redaguoja A. Saulaitis, 
spausdina Immaculata Press, 
Putnam, Gosm. Leidžia Lietu
vių Skautų Sąjungos Tarybos 
Pirmija. Visi numeriai gausiai 
iliustruoti piešiniais, skautiško 
gyvenimo nuotraukomis. Pre
numerata metams 3 doL

Clnnkpai Rrodioc If

ADVOKATAS 

37 Sheridan Avenue

MOTERIS — Nr. 3 (gegužės- 
birželio). Redaguoja L Matuse
vičiūtė, leidžia Kanados lietu
vių Katalikių Moterų Draugija. 
Iš straipsnių pažymėtina: J.M. 
Matienė — Baisusis birželis, 
Iz. Matusevičiūtė — Žymusis 
lietuvių poetas Kristijonas Do
nelaitis, E Krikščiimienė—šių 
dienų jaunuolio auklėjimas ir 
švietimas, Sofija Oželienė — 
Rudens smuikaL Alė Rūta — 
Filmų nauda ir beprasmybė, 
vaikų auklėjimas, organizacinė 
veikla, moterys pasaulyje, ma
dos irk.

Darbininko Admintai art joj, 910 
wmoughby Avė, Brooklyn, N.Y, 
Mra. A. Ginku* 495 Grota OL, 
Breokfyn, N.Y, A Pašokinti, 
280 Uotai Avė, BrooMyot N.Y. ir

J & J 
SOUTHSIDE RESTAURANT

Italian Food Our Specialty , 
Parties — Wedcfings — Banquets 

TAKE OUT ORDERS
1624 New York Avė., Huntington 
Station L.L, N.Y. 516 HA 3-9797.

ILGO GROJIMO UETUVHKO5 FLORSnUS

Sutemų garsai, V. Stankus, 10 marti u* lakią. __ Startu A0O 
Dainos iš Lietuvos, L. Juodis su ROtouta*. 10 OMaą.
Lietuvos prisiminimai, U Juocfa, 14 OeL drtpą rtrtti*. g**M 
Pavergtai Tėvynės dainos ir šokfaA S (t, M L MtaO Ir dŠtaą 
Lietuvių tautiniai šokiai, J. Stata NK. 14 taaOibl MiO------
Težydi ortai Lietuva, Vyčių choro frtetrmnta 17 BeL dataą ._ 
LietuviškJ šokiai, akordeonu K. Daubaro įgrota 18 BeL tokią 
Dainos Lietuvai, S. Oertenės taap. {dainuota 12 HeL dainų — 
Mylėsi Lietuvą »toto, n dstaą šventės 15 rtakttaią dataą _ 
Lietuvos kanklės, 14 lieL kOrinių, vad. O Kkutadnet Ster. 05 
Kalėdų giesmės, Br. Budri&no Anaambito 11 kalėd. giesmių 
Tėvynei uukojaim, Dainavos AneamNipį 14 L dainą. Ster. 06 
Mes padatouooim, člurilonto AnsandbBo 16 L dainų. Ster. 07AO 
UetavNM marširt, Br. Jontao įgrota 12 BeL potrtjot maršų 
Ar žinai tą šalf, R. Mastienės, 13 BeL dainos solo---------------
A. labenisuiko, po 12 dainų-šokių X4r XI albumai po 05.00 
LiLtaiBtai datos* Ir š*kK Monitor Cb. 16 L dtart ir šokių 
8. Barttao* radijo vok. dotauoja. 10 kaMdtaių Ir 10 BoL dainų 
nata* ir tylfi* vakand, V. Stankus, 11 lengvos mnz. šokiai 
Ar pameni, V. Stenini*, 10 šokią soto.------Ster. 05
Miltiai^paonksmė, MortreaMo L dramos teatro 3 jA aHamias 
žlrgtošllal, MontseaSo BeL drąsos vaikams pae*k* —
Trijų ašakų Irutė, Ir. Giečt&tės 8 SeL patriotinės vaflL dainos 
LtotaviOką datoų^ šakiui polkų, Sidcašoko-VasOtanriko tautai 
Daina*Jamu sa Lioną, 16 BeL dainų, įdainuotų L. Juodytes 
Me* Išilginiu aa daina, New Torto vyrą okteto 17 dainų

Slėptuvę, ypač pasižymi savo 
arogantiškumu. Brolis ir suža
dėtinė sumaniai išvaduoja jį iš 
kalėjimo, bet vėliau, broliui 
tragiškai žuvus, pats prisistato 
teisingumo vykdytojams.
Pats- pristatymo būdas, neišly

ginta vaidyba ir perdėtai ma- 
ąieringi fotografavimo metodai 
parodo Laurefice Harvey kaipo 
visiški nesugebantį atlikti atsa
kingų režisoriaus pareigų.

šalia paties L Harvey filme 
dar vaidina Robert WaJker, Sa- 
rah Milės, John Ireland ir kt. 
Filmas toleruotinas vien suau
gusiems.

'The Chalk Garden". Šiame 
filme pavaizduojamas puošnus 
kadėjiaiaš Anglijos pietinio pa
jūrio Sussex kalvose, į kurį sa
vanoriškai užsidaro aukštosios 
klasės poėia su šešiobionete 
dukraite. Jaunuolė po našlės 
motinos vedybų jaučiasi ats
tumta ir nemylima Savo pačios 
susikurtame kalėjime siaučia, 
kankinasi ir kankina neilgai iš- 

»»»> tveriančias aukles. *filr metikė-rence Harvey varau, yra vaitu- , ... .. . ... ,
nes eilėie roetišku filmiA Gė- Pristačiusi aukle, darniai 
nęs oteje ue- d^rind griežtumą ir meilę,
nausio pasiseknno susilaukė fil- 
me -Itoem at the-Top”, tet, ,. . ,.. ._ maltam gyvenimui ir motinai,nepatenkmtas kitų režisavimu, «
pats nusprendė debiutuoti ne 
tik kaip režisorius, bet taip pat 
prisidėjo k prie filmo teksto 
paruošimo ir gamybos finansa
vimo.

Suveltos melodramos formo
je stebima jaunuolis, -kurs pa
smerktas sušaudyti už žmogžu
dystę banko apiplėšimo metu. 
Nors k dalyvavęs plėšime, jis 
žmogžudystės pats neįvykdė. 
Atsisakydamas išduoti tikrąjį 
kaltminką ar pavogtų pinigų

WE1SS & KATZų INC
117 ORCHARD ST^ N.Y.C. TuL GR 7-lM

DiDMBNV IR MA2MENV PREKYBA
— DIDELIS PASIRINKIMAS AUDINIŲ —

• Vyrų ir moterų upilo 001111, oulrnolėm ir kt.
• AudiaiBi 0ĮiįWHiii0 ir vMfateo vOmb, iUko, ooodvaate
• SpacUkti kaasaa Įstato teonBont outenMo J užrionį
9 Moo pudSdkMHno ovob pota^pBBi fcod friktosM gųrkra 

potornsuti MŲentanB. Ptafom* užofti ir įtairinrteL

PiMHNtal Ncw Yorke to tikto to ^ti^to

Rtofšėįu M — Jono Rutenio 
paveikslų paroda Lietuvių At
letų klabo satine. Rengia LAK.

nuarti* 13 — Lietuvos atsi- 
minimų radijo pitaikas Royal 
Gardens parke, Rfdnvay, N. Y.

RogoH* 25-— Futbolo oezo- 
no pradžieg vrtnras L. Atletų 
Klubo salėje. Rengia LAK.

Spite 11 — Doribininko kon
certas šv. Tonui parapijos salė
je IToodkame.

LapkrIBo 14 — Skautams 
Remti komheto rudens baltas

Cosmos Parcels Express Corp.
Paskubina siuntinį draugams ir giminėms į bet kurią SSSR daU 

Ucensed by V/O Vneshposiltorg
SI0NTIhMAt APDRAUSTI — PRISTATYMAS GARANTUOTAS 

------- GAVUA8 rW«4 NEMOKĄ t—
'U ' BUFFALO A N.Y. — 332 FMImore Avemto--------— TL 0-2074
U CMICAGO 22. III. — 2222 W. CHcago Avenue-------- BR 0-6906
• NEW YORK 3, N.Y. — 39 - 2nd Avenue-------------------AL 4-5466
• NEW YORK 11, N.Y. — 135 W. 14ti» Street------------ CH 3^503
• BOSTON 18. Mas*. — 271 Shawr*ut Avenue ------------Ll 2-1767
• SO. BOSTON 27, Mota. 327 West Bruadway   TeL 208-0068
• DETROIT, Mieto. — 730 Mtolrtgan Avenue —......— VI 1-5365
• GRANO RAPIDS, Mietu — 636-38 Brtdge SL, N.W. GL 8-2256
Visuose m&sų skyriuose jds rasite <tideU pasirinkimą medžiagų 
moteriškiems ir vyriškiems drabužiams ir tuo sutaupysfte nei per
kant kitur. Jfis galite gauti ir kitokių reikmenų tinkamų siunti
niams pigiau nei bet kur kitur. Dėl papildomų informacijų Ir nemo
kamų kainiirašHų rašykKe ar aplankykite jums artimiausią skyrių:
• BROOKLYN 11, N.Y. — 370 Urtun Avenue----------- EY 4-4952
u BROOKLYN 7, N.Y. — 600 Sutter Avenue ------------- M O0M8
u ATHOL, Maa*. — 61 ML Pleasant Street---------------- CH 08245
• CHICAGO 8, IK — 3212 Su. Hataead Street--------- WA 5-2737
• CLEVCLAND 13, OMo — 906 Literary Road------ - TO 1-1068
u HARTFORD-M> Com.—200 FrataNn Av, Tel. 233 803<Ą 246 0215 
u HA6TTRANCK, BŠfcfe. — 11333 Jo* Campau----------TO 7-1575
u IRVINGTON 11, NJ. — 702 SprtooHeld Avė. 
u YOUNG*TOWN 9, CM* — 21 Flfth Avenue .
• YONKERS, N.Y, — 966 »
u LOS ANGELES Ž0, CaM. 
u LAK£WOOO^ N J. — 126 
u NEWABK % MJL — 4M 
u NEW HAVErt* Cotafc — I 
u p/rtMMON 1; m---------------------------
u PAMAIC, NJ. — 17B Martta Street------------------------ GA 2^97
• PHILADELPHIA 2%. 0*. — 50 W. Gšrard Avė.-----PO 04562
u PrrrOtoURGH — 13or E. Carwn Stovėt------ HU Į-gO
e SAN mANCMCOį, CNN. — 20TO Satoto Stovėt-------- Fl 6-1571
• WATNI—imv. Gurt* — 0 Jrttn Street---------------------PL 04P66



telefo-

LAIDOJIMO DIREKTORIAI

(ARMAKAU8KAS)

STagg 2-5043

Joseph Garszva

I. B. SHALINS

KARLONAS

SUSIPAŽINIMO
VAKARAS

VAITKUSįvyks

rugpiucio

Leonarda* Vafiuka*, grįžda
mas iš Washingtono, buvo užsu
kęs į New Yorką, kur rugpjū
čio 12 padarė pranešimą lietu
viam rezoliucijų komiteto reika
lu. Rugpjūčio 13 jis lankėsi Dar 
bininko redakcijoje, papasako
jo apie rezoliucijų komiteto dar 
bus ir savo žygius Washingto- 
ne ir tą pačią dieną išskrido į 
Los Angeles, Calif.

Vyr. amžiaus dirbančiųjų po
ra ieško buto 3-4 kambarių, 
Highland Park-Woodhaven ra
jone. Turinčių tekį butą ar ži
nančių apie tai, maloniai prašo
me paskambinti po 7 v.v. GL 
2-4892. Būsime dėkingi

sudarytas 
j kuri i-

Tik ką iš Australijos grįžusi po triumfališkų laimėjimų 
Šiaurės Amerikos Lietuvių Rinktinė 8 vai. vak. sužais

metinis 
6 Plat- 

Franklin

su Rytų Apyg. Rinktine. Laimėtojams bus įteikta taurė. 
Po to ŠOKIAI su menine programa. Grieš Neo Lituanų or
kestras iš Clevelando. Šokių metu bus kuklios VAISĘS 
2000 Lietuvių Dienos programos dalyvių (Taut šokių šo
kėjų ir choristų) pagerbimui.

KatvHadhfų, rvgrtįo-Sapt. 10
Jeigu norime turėti įtakos politikoje, tai būtinai turime 
atiduoti savo balsus už tuos kandidatu* kurie yra mums 
palankūs. Adv. James J. Twokig yra toks kandidatas.

LIETUVIŲ KOMITETAI

Valentina Min- 
lietuvių radijo 

Anglijoje vedė- 
dėkoja visiem,ALEKSANDRAS MICKEVIČIUS, Darbininko skaitytojas, su savo anūkėmis pasaulinėje parodoje.

Nuotr. R. Kisieliaus

EKSKURSIJA Į 
KENNEBUNK PORTĄ

Metinė tradicinė išvyka į lie
tuvių pranciškonų gražiąją so
dybą Kennebunkporte rengia
ma rugsėjo 5-7. Kelionė, dvie
jų dienų maistas ir nakvynė 
vienam asmeniui 30 dol. Auto
busas išvyks iš BroakĮyno, bet 
ekskursijoje gali dalyvauti ir 
iš kitų vietų. Kas norėtų va
žiuoti, prašomas skubiai kreip
tis į Darbininko administraci
ją (910 Wiltoughby Avė., Broo
klyn, N.Y. 11221) arba skam
binti telefonu GLenmore 2- 
2923, vakarais GL 5-7068.

Lteteovą Komiteto Paaaaliaoi Parodai 
Nrw Yorke 

VAKARO RENGIMO KOMISIJA

Kazys Tamošaitis su savo sū
numis Laimučiu ir Vyteniu rug
pjūčio 23 įrekorduos į juostas 
lietuvių dienos programą pašau 
Jinėje parodoje New Yorke 
Rugsėjo 13 jie dalyvaus J. Stu- 
ko vadovaujamos radijo valan
dėlės piknike, kur pasistatys 
trumpųjų radijo bangų siųstu
vą. Su juo bus galima susikal
bėti su šiaurės ir Pietų Ameri-

N.Y.L.B. apygardos valdybai 
nutarus, rugpjūčio 19 d. 7 v.v. 
Liet, piliečių klube (280 Union 
Avė.) kviečiamas bendras LB 
NY apylinkių ir apygardas val
dybų pasitarimas. Darbotvarkė
je: informacinis apygardas val
dybos pranešimas apie dabarti
nę padėtį New Yorko apygar
doje, rugsėjo kaip LB mėnesio 
panaudojimas LB organizaci
niam, ir kultūriniam reikalam, 
New Ycrko apygardos apylin
kių dislokacija ir jos pertvar-

197 WEBSTER AVĖ. 
PRANAS VAITKUS 

Laidotuvių DtrNctorta*

kordiniai: iš lietuvių 
112,406 dol. aukų.

Seimui parengti 
komiteto branduolys, 
eina A. Trečiokas, A. Senikas, 
St. Lūšys ir kun. L. Jankus, 
Balfo reikalų vedėjas. Rugpjū
čio 19, trečiadienį, Balfo cent
ro patalpose 8 vai. vak. šau
kiamas susirinkimas komitetui 
praplėsti. Posėdin pakviesti vi
si New Yorko apylinkės Balfo 
skyrių atstovai. K.LJ.

VI. Geibavičius, Darbininko 
skaitytojas, pensininkas, senas 
dekoratorius, paguldytas Wy- 
ckoff Hgts ligoninėje, kamba
rys 259 I apt. 374 Stockholm 
St., Ridgewoode. Draugai ir pa
žįstami kviečiami jį aplankyti. 
Ligoninėje pasiliks iki spalio 
mėnėsio.

renkama apie 100,0 00 doL 
Praėjusieji 1963-64 biudžeto 
metai buvo šiuo atžvilgiu re- 

su plaukė

Ieškoma* Edward Raižęs, sū
nus Konstantino, iš Warehouse 
Point, Conn. Ieško Pranas Rei- 
zis. Prašom rašyti adresu: 
Frank Reizis, 70-16 60 Avė., 
Maspeth, N. Y.

rugpjūčio 25 pranešti adresu: 
Kun. V. Martinkus, 350 Smith 
St. Prcvidence. R. I., 02908. 
Kunigų Vienybės Bostono pro
vincijos įgaliotas rekolekcijom 
rūpintis. Laukiu visų rytinio 
JAV pakraščio lietuvių vyrų!

Kun. V. Martinkus

Plačiai žinoma ir visų mėgsta
ma vasarojimo vieta prie At
lanto: Raimi aplinka, nešaltas 
vanduo, puikaus smėlio paplū
dimys • Geras maistas, 
nuoširdus patarnavimas, jauki 
lietuviškos šeimos nuotaika o 
Valtis žuvavimui, sail-fish bu
riavimui, teniso aikštė ir ping- 
pong stalas • Muzikai piano, 
Hi-Fi su plokštelių rinkiniu ir 
Televizija o Tėvams vakare 
išvykus — prižiūrimi vaikai. 
Užsisakymai iš anksto labai 
pageidaujami. Kreiptis vilos 
MEŠKA adresu.

TauL tokių Šokėjai ir choristai gama, bilietus nemokamai; svečiai 
aukoja 33.00; studentai, moksleiviai ir uniformuoti kariai — 32.00.

(Bilietų kasa atdara nuo 2 vai. p.p.)

tartieji lietuvei taakmiai kvie
čiami aplankyti Darbininko 
administraciją ir įsigyti nau
jausių lietueiškų knygų bei 
plokštelių. Jų taip' pat bus ga
lima gauti Darbininko kioske, 
kuris veiks Susipažinimo vaka
re rugpjūčio 22, šeštadienį. Su
sipažinimo didžiulis vakaras 
rengiamas Lietuvių dienos iš
vakarėse 69 Reghnent Armory 
(26 St. ir Leangton Avė. Man
hattan). /

Lietuviu dieno* paskutinėj* 
parodoj* raštinė veikia ‘ Vliko 
būstinėje: 33 W. 42 St New 
York City; teL LA 4-6484. Raš
tinėje dirba Jonas Pašukonis.

Roma* Butrimas, kurio va
dovaujamas orkestras dažnai 
groja lietuvių parengimuose ir 
šokių vakaruose, prašo praneš
ti, kad jo naujas adresas yra: 
R. Butrimas, 157-46 101 Str., 
Howard Beach, N.Y. 
nas VIrginia 5-9318.

Apr*iškimd parapijos 
piknikas bus rugsėjo 
deutsche Restorant, 
Sųuare, LL

N. Y. Lietuviu Gydytojų Drau
gija paskyrė 100 dol. pasauli
nės parodos lietuvių dienos 
ženklelio konkurso komitetui. 
Pinigai pasiųsti ženklelio lai
mėtojai Rūtai Kavaliauskaitei 
Į Sydnėjų Australijoje. Ženkliu
ko konkursui buvo atsiųsti 24 
projektai. Ženklelis platinamas 
•po 1 dol.

A.A. Leonės Lukaševičienės 
5 metų mirties sukakties prisi
minimo pamaldos bus rugpiūčio 
22 d. 10 vai. pranciškonų kop
lyčioje, 680 Bushwick Avė. ykti rugpjū- kymo kausimas, prisitaikant

9 vaT.“ryto?’“prie""pafcf^}Gsių*^^!^^y^4ų7 
jpes rugpiū- bendruomenės veikla ateityje

• apylinkėse ir apygardoje, kiti 
Bendruomenės reikalai.

MODERNI KOPLYČIA
423 METROPOLITAN AVĖ.

Brooklyn, N. Y.

J.P. Aukštaičiai, iš Chkagos, 
lankėsi Pensylvanijos ir New 
Jersey valstybėse. Apsistoję pas 
E. Vaitiekūnienę Brooklyne, 
svečiavosi pas pažįstamus bai- 
sogaliečius: AJ. Terebeisus, 
K.A. Bačanskus ir kitus, daly
vavo J. Stuko piknike, kur ma
loniai buvo priimti prie Mote
rų Sąjungos 29 kuopos stalo. 
Taip pat jie apžiurėjo pasauli
nę parodą. Chicagoje jie yra 
kelių lietuviškų draugijų nariai, 
sūnus vadovauja apylinkės tau
pymo bankui.

69 REGIMENT ARMORY SALĖJE 
2*th STREET (LEKINGTON AVĖ.) 

NEW YORKE

FUNERAL HOME 
280 CHE8TNUT STREET 
NEW BRITAIN, CONN. 

TeL BA 8-1181

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 
84-02 JAMAICA AVĖ. 

(prie r orest Partnray tKaUoa) 
WOODHAVEN. N. V. 

Suteikiam garbingas laidotuves 
Koplyčios nemokamai visose 
miesto dalyse; veikla ventiliacija

Tel. VIrginia 7-4499

T “ t -'

FUNERAL HOME 
Moderni koplyčia - Air conditioned 

A. J. BALTON-BALTRŪNAS 
Licensed Manager

MariAnapotyj*, Tėvų Marijo
nų vienuolyno patalpose, rug
piūčio 28-30 raugiamos užda
ros rekolekcijos rytinio JAV 
pakraščio lietuviam v y ram. 
Kviečiami visi vyrai, kas kokiai 
ortanizacijai priklausytų ar vi
sai nepriklausytų, jei tiktai ga
li tą . savaitgalį atitrūkti nuo 
darbo ir nestinga ryžties atvyk
ti. Rekolekcijas ves iš Romos 
atvykęs prel. dr. V. Balčiūnas.

Uždaros rekolekcijos katali
kiškame pasaulyje vis labiau 
plinta. Tiek Europoje, tiek k 
Amerikoje yra specialių tokiom 
rekolekcijom namų. Juos turi 
vyrų bei moterų vienuolynai ir 
atskiros vyskupijos. Amerikie
čiai vyrai ir moterys gana daž
nai- susirenka savaitgaliais ir 
atlieka rekolekcijas. Namai bū
na perpildyti. Lietuviam .— nei 
vyram nei ffiotefflft -—-^tėkių 
specialių namų nėra. Putnamo 
seserys savo vienuolyno patal
pose periodiškai surengia užda
ras rekolekcijas moterim ir 
mergaitėm, šiemet Marianapo- 
lyje, Tėvų Marijonų globoje, už
daros rekolekcijas ruošiamos

seras Atostogoms atvyko į 
So. Bostoną pas savo motiną.

Kun. dn- Juosa* Vaišnora, tė
vų marijonų prokuratorius 
Romoj, lankėsi So. Bostone, 
šv. Petro bažnyčioje aukojo 
mišias k pasakė pamokslą.

Steponas ir Atariįona Žebriai 
rugsėjo 3 švenčia vedybų 25 
metų sukaktį. Sukaktuvininkų 

'intencija tą dieną mišios bus 
šv. Petro koplyčioje prie E. 7- 
tos gatvės.

Steponas ir 
kai, seniausios 
programos N. 
jai, nuoškdžiai 
atsilankiusiem į metinį pikniką 
Brocktone rugpiūčio 9. Pikni
ko programa -buvo drauge pa
minėta ir šios radijo programos 
30 metų sukaktis. Nuoširdžiai 
taip pat dėkoja visiem talkinin
kam, padėjusiom pikniką su
rengti, dovanų teikėjam ir pro
gramos išpildytajam. Klausyki
te Minkų radijo .kiekvieną sek
madienį nuo 1 iki 1:30 popiet 
iš radijo stoties WLYN —1360 
kilociklų.

Simfoninis koncertas lietu
viams bus gruodžio 6, sekma
dienį, 3 v. popiet Liet, piliečių 
draugijos salėje. Koncertą glo
boja Ralfas. Jį rengia specialus 
komitetas, kurį sudaro: A Man- 
driulionis, A Matjoška, H. Če
pas, Laima Jakutytė, Br. Kruo
pas, Pr. Averka, J. Starinskas 
ir P. žiekus. Melrose simfoni
nis orkestras, diriguojamas Je
ronimo Kačinsko, išpildys M.K. 
Čiurlionio simfoninę poemą 
“Mišką” ir suomio -kompozito
riaus Sibelijaus kūrinį. Bus pa- 

,, HMoėta^itotląjang. 160-metų gi
mimo sukaktis. Programoje da
lyvaus ir solistas K. Jakutis, ku
ris padainuos dvi lietuviškas 
dainas (V. Banaičio ir K. Jaku- 
bė.TO) ir , vieną operos ariją. 
Programa užtruks apie 2 valan
das. Pelnas skiriamas vargo 
mokyklų vaikučiams kaip Kalė
dų dovana.

CARROL 
FUNERAL HOME

vyram.
Uždarose rekolekcijose rei

kia pabūti, kad būtų galima su
prasti ir įvertinti jų reikšmę. 
Kas kartą yra buvęs, atvyksta 
vėl ir pasikviečia savo draugų. 
Patinka bent trumpam laikui 
pasitraukti iš miesto triukšmo, 
pailsėti atokesnėje vietoje kū
nu ir dvasia, pasvarstyti savo 
gyvenimo kelią, maldoje pa
bendrauti su Aukščiausiuoju. 
Žinome, kaip šių dienų judrus 
ir sūkuringas gyvenimas bei 
kasdienos darbas žmogų išblaš
ko ir išsemia dvasios jėgas. Už
darose rekolekcijose jos papil
domos susitelkimu, apmąstymu 
ir malda.

Rekolekcijoms renkamasi 
rugpiūčio 28, penktadienį, 8 vi. 
vakare. Kas tą vakarą dirbtų 
ar dėl kitų priežasčių negalėtų 
būti, prašom

Rekolekcijos 
čk> 30, sekmadienį, 3 vai. po
piet f:

Tėvai Marijonai parūpina Visi LB NY apygardos ir 
nakvynes ir maistą. Atlygini- apylinkės valdybų nariai pra- 
mas — 12 dok ir laisva auka, šomi i pasitarimą atvykti nesi- 
Kad būtų galima iš anksto žino- vėlinant.
ti dalyvių skaičių, prašoma iki Apygardos valdyba

Balfo XII seimas šaukiamas 
New Yorke spalio 17-18. Sei
mas bus sukaktuvinis — prisi
mins 20 metų Balfo veiklą.

Balfas šiuo metu turi virš 
1000 pilnateisių narių ir apie 
60 veikiančių skyrių. Kiekvie
nas skyrius nuo 25 narių siun
čia vieną atstovą; jei skyriuje 
yra mažiau negu 25 nariai, 
taip pat siunčiamas vienas at
stovas. Atstovai seime išren
ka 25 narių direktoriatą, o di- 
rektoriatas — centro valdybą 
iš 8 narių ir Įvairias komisijas.

Save 20 metų verkios laiko
tarpyje Balfas surinko ir išda
lino pašalpos už du milijonus 
dolerių: vieną milijoną grynais 
pinigais ir tiek pat gėrybėmis. 
Vien tik iš lietuvių kasmet su-

231 BEDFORD AVĖ.
Brooklyn, N. Y.

Vastfos atostogas 
be rūpesčių praleisti maloniai 
kviečiame S. M. LuSių ir B. I. 
Veltų

MEŠKOS ir MEŠKIUKO 
vasarvietėje

42 Beach SL, Monument Beach 
CAPE COD, MASS.
Tel. 759 - 3251 («17)

INC.
E. JOSEPH ZEBROW8K1 

Laidotuvių direktorius 
MODERNIŠKA KOPLYČIA 

su Air Condition
123 E. 7th SL, New York 9, N. Y. 

GRamercy 5-1437


