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Sovietų jūrininkas Tokio 
mieste kreipėsi į Vokietijos at
stovybę, prašydamas azylio. 
Atstovybė atsiklausė savo vy
riausybės Bon noje, patyrusi,

KENO NAUDAI BUS ŠI POLITIKA? 
Kodėl Maskva apgailestavo incidentą su Vokietijos 
elektronikos specialistu Sovietuose?
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įsukę į Maskvą, dalis į Pe

VATIKANE II:

daugiau ir daugiau kyšių užsie-

ar Dulles?

baigta kon- 
dalyvavo 47

jos Sukamo, Ghanos Nkrumah; 
čia buvo taip pat Mali, Guine- 
ja, Tanganyika. Maskvos pusė
je buvo Jugoslavijos Titas, In
dijos Shastri, Egipto Nasseris. 
Dauguma betgi Rusijos pusėje.

Konferencijos eiga rodo, kad 
praktiškai nėra neutralumo: vi
sos tos tariamai neutralios val
stybės remia komunistų politi
kę, vienos Maskvos, kitos Pe- 
kingo ir visos prieš Ameriką 
už Amerikos pinigus. Amerikie
čiui ir daros gyvas klausimas:

Amerikos pritarimo. Amerika 
šaltai pažiūrėjo į Erhardo ini
ciatyvą. Davė suprasti, kad 
reiktų bent trijų valstybių. Ne
norėjo, kad būtų duota proga 
pakaltinti Ameriką susidėjus 
su “karo kaltininkais”, su“re- 
vanšininkais”.

Erhardui Amerikos kryptimi 
neišdegė.
Maskvos kryptimi

Pradėti kalbą su Maskva yra 
senas Erhardo noras. Priešin
gas Adenauerio politikai. Prie
šingas Straussui. Bet šia kryp
timi Erhardą remia ir gundo 
laisvųjų demokratų vadas Men-

Maskva šio noro taip šaltai 
neatstumia. Priešingai. Maskva 
flirtuoja su Washingtonu, bet 
•kodėl neflirtuoti su dviem iš 
karto? Kodėl nemėginti kelio,

Adenauerio politika buvo pa
stovi ir kieta — ištikimybė A- 
merikai, kol ji diriguojama Dul
les, suartėjimas su Prancūzija, 
kai Amerikoje ėmė reikštis ko
egzistencija, kietumas prieš So
vietus.
Nuo de GauHe j Washmgtoną

Erhardas, anglų mokinys, yra 
linkęs į lankstesnę politiką. 
Jo pirmas žingsnis buvo trauk
tis nuo de Gaulle, kai santy
kiai tarp de Gaulle ir Washing- 
tono įsitempė. Erhardas pade
monstravo iniciatyvą kryptimi, 
priešinga de Gaulle politikai. 
Jis pasiūlė Amerikai organizuo
ti Nato povandeninį laivyną de. 
su mišriom įgulom pradžioje 
dviejų valstybių: Amerikos ir 
Vokietijos. Tai būtų laimėji
mas abiem pusėm. Amerika į- 
vykdytų savo planą, kuris ne
pajuda iš vietos dėl de .Gaulle • kuriuo ėjo Leninas, sudaryda- 
ir eilės kitų santūrumo tam pla
nui. Vokietija imtų tada daly
vauti atominėje programoje.

Erhardas betgi nesusilaukė

Žydų klausimas tebegyvas. 
Grupė kardinolų kreipėsi į po
piežių Paulių, kad jis neleistų 
Vatikano kurijos pareigūnam 
nubraukti griežto pareiškimo, 
kuriuo nuimama nuo žydų kal
tė už Kristaus nužudymą. Griež
tą pareiškimą remia ir Ameri
kos kardinolai.

Tas pats žydų nuteisinimo 
klausimas buvo svarstomas ir 
Amerikos protestantų. Jie pri
ėmė griežtą rezoliuciją žydus 
išteisinančią.
— Pratęs? Vatikane kalba

ma, kad popiežius Paulius ^gali. 
skelbti dar ketvirtą sesiją, neT ** 
iki lapkričio 26 klausimai ne
būsią išsvarstyti, o norima leis
ti visais klausimais pasisakyti.

TSHOMBE grįžęs it Kairo.

— Tshombe spalio 13 grįžo 
į Leopoldvilte ir buvo priimtas 
entuziastiškom demonstracijom. 
Jo prestižas niekad nebuvo taip 
pakilęs kaip dabar po Kairo 
konferencijos.

— Trumana* spalio 13 griu
vo, nusilaužė du šonkaulius, 
susižeidė akį. Gydosi ligoninė
je.

i pertas skelbia, kad pajamos bū- ■ 
siančios mažesnės, nei buvo ■ 
numatyta. Lankytojų esą ma- ■

i žiau Parodos rengimo prezi- ■
' dentas Moses buvo numatęs ■

53 mil pelno. Būsią mažiau. Li- I
gi rugpjūčio pabaigos pajamų "‘""T"

I buvo 117.2 mil., išlaidų 104.5 , ZLTtJ.• » w AKIM • v*

mas 1922 Rapallo sutartį su 
Vokietija? Chruščiovo pareiški
mu, Maskva turinti laiko, iki 
Vokietija bus tam pasiruošus. 
Gal jau ir Erhardas gali sukti 
ta kryptimi? Chruščiovas neat
rodo linkęs šiai artėjimo kryp
čiai daryti kliūčių.
Artėjimo ženklai

Chruščiovas norėjo, ir Vokie
tija sutiko jį pakviesti į Vokie
tiją. Pakvietimui rengiama pa
lanki atmosfera: susitarta dėl 
palengvinimo pereiti Berlyno 
sieną; susitarta su rytų Vokie
tija dėl kalinių paleidimo už 
sviestą, kavą, cukrų ir kitus 
praktiškus “argumentus”.

Šioje atmosferoje buvo staig
mena rugsėjo 6 dieną istorija 
su Vokietijos elektronikos fįįfr 
cialistu Schwirkman nu. Jam 
.^agorškė apliejo koją, garsty
čių skysčiu. Kai kas netldSu- 
sė, kas tokią kiaulystę galėjo 
padaryti Chruščiovui — gadin
ti santykius su Vokietija. Vo
kietijoje tikrai Chruščiovo pa- 
kvietimo priešininkai panaudo- 
jo šią istoriją propagandai 

||||K prieš Chruščiovo pakvietimą.
Tada Erhardo vyriausybė pa- 
reiškė griežtą protestą Mask-

■ vai ir reikalavo atsiprašyti, kal- 
^^||| tininkus nubausti. Maskva at-

metė protestą ir aiškino, kad 
■■I pats Schvvirkmannas bus apsi- 

liejęs ir norėjęs -pasirodyti did-
■ vyris. Bet Maskva kitaip pažiū 

rėjo, kai Vokietija pareiškė ant- 
rą protestą ir davė suprasti, 
'kad gali būti persvarstytas N.

||||E Chruščiovo kvietimo klausimas.
S*5 arSurnentas bus paveikęs, 
jeigu spalio 13 Maskva jau pa
skelbė apgailestavimą dė 1 
Schwii'kmanno ir pažadėjo iš
tirti.
Keno naudai?

Taigi Maskva davė žingsnį 
atgal. Matyt, jai svarbu Chruš
čiovo apsilankymas Vokietijo
je. Jei ir nebus tokios sutar
ties kaip Lenino laikais, bet 
gal Maskvos santykiai su Vo
kietija padarys Vokietiją ma
žiau priklausomą nuo Amerikos 
politikos; galės tada gauti iš 
Vokietijos pvz. naftos tinklui 
vamzdžių; gal galės tada šanta
žuoti labiau ir pačią Ameriką.

Kairo konferencija sugriovė mitą neutralumą 
♦ ■ ■ 

Neutralieji pasisakė griežtai prieš Ameriką. Dalis 
kingą. Kennedy pažiūra apie neutralumą bankrotavo? Teisingas buvo A. Dulles?

politiką.

už kom. Kini- 
Rusi- 

pusėje 
Indonezi-

Kaire spalio 11 
ferencija, kurioje 
valstybių vadai kaip nariai ir 
10 valstybių stebėtojai. Konfe
rencijos dalyviai mėgo anks
čiau save vadinti * ‘neutraliai
siais”, t.y. esančiais tarp Vaka
rų ir komunistinio pasaulio, 
pretenduojančiais sudaryti tre
čiąją pasaulio jėgą. Paskiau jie 
pakeitė savo vardą į “neįsiri
kiavusius’ ’ (nonaligned), su - 
prantama. į rytų ar vakarų ka
rinius blokus.

KONFERENCIJA VIENINGA
—pasisakymais prieš Ameriką

Konferencijos dalyviai buvo 
vieningi kelbose ir bendroje

KARTELIS AMERIKOJE: nedaug buvo 
neutralumo, daug buvo veidmainiavimo

Amerikos spauda gana vie
ningai įvertino, jog konferen
cijoje nebuvo neutralumo. 
Anot Times, smerkdama kolo
nializmą. konferencija “nutylė
jo, Sovietų kotoniatinj režimą 
vidurio Azijoje (kodėl tik Azi
joje, o ne Europoje? Red.), 
Kinijos panašų režimą Tibete

go machinacijos Konge ir ki
tuose Afrikos dalyse taip pat 
buvo nutylėtos” (Kodėl Times 
čia kalba tik apie Kinijos ko
munistų kombinacijas, o nuty
li Sovietų kombinacijas ten 
pat? Red.).

Journal American prikišo 
‘ ‘neutraliesiem’ ’ veidmainiavi
mą: esą prokomunistinis dema
gogas Nkrumah reikalavo pa
siųsti į Kongą “taikai vykdyti 
karines jėgas”, kad jos išvary
tų samdinius. Tai buvo siūlo
ma tuo metu, kada buvo kal
bama apie nesikišimą į vidaus 
reikalus ir kada Kongo min. 
pirm. Tshombe buvo laikomas 
Nasserio kaliniu.

BANKROTAS — smūgi* dokt
rinai apie neutralumą

Neutralumą velionis Dulles 
vertino neigiamai — tai esąs 
nemoralus dalykas. Velionis J. 
F. Kennedy vertino teigiamai 
ir žadėjo jį remti. Po šios kon
ferencijos H. Tribūne kolum- 
nistas D. Lawrence vertino,

rmmmas Amerikos politinei į- 
takai pasauly. Prieš jos politi
ką stojo valstybės, kurios re
miamos Amerikos mokesčių mo
kėtojų pinigais. Suminėjo Indo
neziją. gavusią apie vieną bili
joną. Kodėl šios valstybės pa
noro ne tik valdytis fatalistiš
kai, ne tik rodyti agresijos kai
mynam, bet kištis ir į Kubos 
reikalus, galima esą tik prileis
ti, kad tokiu savo elgesiu jo* 
nori Šantažuoti, kad išgaut ų 

Troika apie žemę
Sovietų kosmanautai spalio 

12-13 per 24 valandas apskrido 
žemę 17 kartų ir laimingai nu
sileido. Nauja buvo tai, kad Tekį planą siūląs minėtas SuL- 
skrido ne vienas, bet trys 
drauge.
Turėjo išbūti 2 savaites?

Sovietų raketa su trim kelei
viais turėjusi išbūt 
dvi savaites, rašo šveicarų Die 
Tag, bet sugedęs vienos rake
tos dalies degimas, ir negalėju
si raketa laikytis jai numatyto
je orbitoje. Tad buvo įsakyta 
nusileisti.

livan ir valstybės sekretoriaus 
padėjėjas Bundy.

— Anglijo* parlamento rin
kimai spalio 15. Darbiečių ge- 

erdvėje ra nuotaiką sugadino Londono 
požeminių traukinių streikas, 
kuris gali darbiečiam rinki
muose pakenkti.

— Vokietijoje, Stuttgarte, 
du Čekoslovakijos orkestro na
riai paprašė azylio.

rezoliucijoje prieš Vakarų poli
tiką apskritai ir prieš Ameri
kos specialiai —smerkė Vaka
rų kolonializmą, pasisakė prieš 
Amerikos ūkinę blokadą Kubai, 
prieš Amerikos bazę Guantana- 
mo saloje, prieš Amerikos ki
šimąsi į Vietnamo vidaus rei
kalus; reikalavo naujos Žene
vos konferencijos Indokinijos 
klausimam; pasisakė prieš Tur
kijos, 'Anglijos, Graikijos įgu
las Kipre, reikalavo jam nepri
klausomybės.

BOMBŲ
R. Kennedy spalio 13 pasa

kojo, kad jo brolis prezidentas 
nesutiko bombarduoti Kuboje 
Sovietų raketų, nes tada būtų 
žuvę 25,000 civilių Kubos gy
ventojų.

KATRAS LAIMĖS: darbo partijos Wilsonas ir konservatorių Dougtas 
Home — rinkimai spalio 15.

VIETNAME: reikės daryti, tik ne dabar
Newsweek rašė, kad Vietna

mo Khanhas kreipėsi į Wash- 
ingtoną beveik su ultimatumu: 
jei Amerika neįsijungs į karą 
su partizanais komunistais tie
siog, tai jis pasitraukia ir eilė 
įtakingiausių asmenų nesutiks 
valdžioje būti. Po to ultimatu
mo į Washingtoną buvo tuojau 
iškviestas atstovybės patarėjas 
W. Sullivan. Po pasitarimo nu
matyta, kad jokio pakeitimo ne
bus iki rinkimų. Po rinkimų 
Johnsonas numatąs derybas 
dėl Vietnamo. Prieš derybas 
galimi du žygiai: aviacijos ir 
laivyno smūgis šiaurės Vietna
mu!, partizanų nuleidimas į 
Šiaurės Vietnamą. Po tų smū
gių būsią pasiūlytos derybos.

KONFERENCIJA SUSKILUSI 
— tarp Maskvos ir Peikingo

Prieš trejus metus panaši 
konferencija buvo Belgrade. 
Tada visi nariai buvo vieningi 
prieš Vakarus ir vieningi už

Rinkiminė kova aštri. Kalbė
tojų argumentai ne valstybinio 
masto. Johnsonas spalio 12 sa
vo kelionėje per penkias vals
tybes atgaivino kalbas prieš 
ekstremistus. Suminėjo “Ku- 
Klux-Klaną, Birch Society ir kt. 
grupes”, kurios kursto “neapy
kantą”. Žadėjo, laimėjęs rinki
mus, jas demaskuoti. Kitų eks-

— Amerikos armijos karių 
Vietname per paskutinius me
tus žuvo ir sužeista 900, — pa
reiškė armijos sekretorius Ste- 
pben Ailes. Nuo 1961 iki da
bar armijos karių žuvo 124, su
žeistų 1,067. Drauge su laivy
no ir aviacijos kariais bendras 
žuvusių skaičius per 200.

Pagrobė ir paleido Amerikos pulkininką
Venezuelos komunistai tero- ’ “““ ‘

ristai, spalio 12 paleido Ameri
kos karo attache pavaduotoją 
pulk. Michael Molen,, kurį bu
vo pagrobę spalio 9. Skefoė, 
kad pu ūkininkas žus, jei bus nu
žudytas Vietname 19 metų 
Nhuyen Van Troi, kuris gegu
žės mėn. kėsinosi nužudyti ap
saugos sekr. McNamara, buvo 
suimtas ir nuteistas mirti.

— KaUfomšiojo visą valan
dą televizijoje ginčijosi demok
ratas dabar šen. Selinger ir res
publikonas, kandidatas į sena
torius artistas Murphy. Time 
žurnalo vertinimu, Murphy nu- ...... ~
kalbėjęs Salingerį. pulk. michasl smolkn snil.; toigi pelno 12.6 mil.

komunistinio
Dabar jie

jos, kiti už
įos politiką.
esantiem

trermstmių -gjagąių^ vardais ne- Nųpl932apię 76-86 proc. neg
rų balsų tekdavo demokratam. 
Eisenhoweris gavo 36 proc., o 
Nixonas jau tik 30 proc. Ma
noma, kad dabar 90 proc. gaus 
demokratai.

— New Yorke balsuotojų 
esą 3,631,466. Pereituose rinki
muose buvo prisiregistravę 3, 
573,826. Ir demokratai ir res
publikonai teigia, kad skaičius 
padidėjęs kiekvienų jų naudai.

— H. Tribūne vedamajame 
iškelia ypatingą šiuose rinki
muose propagandos priemonę 
mažas knygeles. Mini tokias: A 
Texan Locks at Lyndon — jo
je neigiamai vaizduojamas L. 
Johnsonas, Lyndon’s Legacy— 
joje kalbama apie Americans 
for Democrątic Action, None 
Darė Call it Treason apie 
fabianistus ir komunistus, ku
rie iš Anglijos atėję įsigalėjo 
Amerikos intelektualuose, A 
Choice. Not An Echo — apie 
karalių meisterius, t.y. turtin
gų įtakingų žmonių grupę, ku
rie parenka kandidaus į prezi
dentus abiem partijom. Laik
raštis sako, kad knygelių tvirti
nimus lengva sukritikuoti, bet 
nesą lengva suprasti priežas
ties, kodėl jos turi pasisekimą 
visuomenėje.

Democrątic Action, nei komu
nistų. Gokhvateris buvo atsiri
bojęs nuo Ku-Klux-Klano para
mos, atsiribojęs nuo Birch So
ciety steigėjo Welch, bet ne 
nuo paties sąjūdžio.

Goldwateris stengėsi susieti 
Johnsono vyriausybę su aferis
tais Bakeriu ir Estes. H. Tribū
ne smerkė Goldwaterį, kam 
jis atgaivinęs maldos klausimą 
mokykloje.

— Goldwateri$ spalio 13 de
mokratų partiją išvadino fašis
tų grupe.

— AFL-CIO organizuoja, ra
šo Victor Riešei J. American, 
bent 10 mil. dol. vajų rinkimų 
reikalam. Tegul nuo kiekvieno 
nario bus skirta po vieną dol. 
AFL-CIO narių yra apie 
mil.

— Gokhvaterio skaičiai. 
GoMwateris paskelbė, kad 
paties tyrinėtojai rado, jog 
proc. balsuotojų kiekvienoje 
valstijoje esą jjž Goldwaterį ir 
kad atitrūkę respublikonai grįž-

— Negrų balsai. Negrų pri
siregistravę balsuoti 6.5 mil., 
paskutiniuose bals avimuo s e 
1960 buvo per 5 mil. New Yor- 
ke jų esą 560,000, New Jersey 
73,0 0 0, Connecticut 90,0 0 0. 

pėsi | Amerikos atstovybę, bet 
ta atsisakiusi azylį jam suteik
ti.

— Vietnamo komunistai pa
skyrė $5,000 rupijų (486 dol.) 
už amerikiečių helikopterio į- 
gulos kiekvieną narį.
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lygį rodė deklaracija, kaiti 
perskaitė Girom. Pavardė ro
do, kad tai taip pat lietuvis. 
Gaila, kad jis stebino kvtsstro- 
fiškumu...

jo pranešimo, V. Sidzikauskas 
jau tavo nuvykęs į LaGuardi- 
jos aerodromą. E ten jis bu
vo atšauktas gen. sekretoriaus 
Srutos Coste, kuriam tuo metu 
tavo pranešęs Wiseianu iš Wa- 
shtagtono, kad patyręs, jog vi
si išvadinėję. Laikraštis dėl to 
ir pastebėjo: taip, tavo išvažia
vęs ir Rodino, bet jis grįžo, 
kaip su juo buvo susitarta.

jus liapMptatop' lję i»- 
džiai padeda suprasti k tai, 
kaip naiviai BAEL supranta

kai įvykdytų kolektyvinį sau
gumą: X rifitfrCTfr j^ĮgtiT sto- 
W su Lenkija ip lumta^ s- 

Bdtiiaa 1 So*
vMp Wmą
į Viduržemio jūrą...

Šen. BARRY GOLDWATER, 
jau nuo 1952 mėty JAV senato
rius, kiekviena proga ir aiškiai

Tofiau Senatorius BARRY GOLDWATER pareiškė, kad jis 
nėra vienas 3 tų, kurie tiki, kad galima gyventi su savo priešu, 
kada jisai yra prisiekęs tave palaidoti, kitais žodžiais-—nužudyti.

Priminęs, kad Bosija turi 
pagrindo siekti daugiau nei ki
ti saugumo, H.H.H. aiškina, 
kad “pagrindinis Europoje ky
lantis pavojus yra ne komuniz
mas, bet senos dešinių režimų 
jėgos, siekiančios nuslopinti at
einančias Europai atmainas” 
Atmainas — kur link?? H.H.H. 
paaiškina: “Atrodo, kad Euro
pa eina į kairę. Tai nebūtinai 
reiškia komunizmą ar socializ
mą. Tai reiškia, kad senas 
pasaulis privatinis, monopolisti
nis, kapitalistinis, praranda pa
grindus. Aš manai, kad naujo 
sąjūdžio geriausią pavyzdį gali-

Balsuokime už visus Respublikonų partijos kandidatus, nes tik respublikonai teisingai supranta šios šalies ūkinius 
bei politinius ir taip pat pavergtųjų tautų reikalus. Kai demokratų kandidatas į prezidentus žada, jei bos išrinktas, 
tuoj pasimatyti su Chruščiovu... Respublikonų kandidatas žada kovą už išlaisvinimą pavergtųjų. Visi respubliko
nai pasižymi ilgalaike kova prieš komunizmą, už žmonių laisvę ir gerovę.

Šen. HM Humphrey rinki- 
minėje kata] išvadino šaita
nais tuos, kurie kata apie “iš
laisvinimą dabar”. Pačiam H. 
H.H. atrodo nei ‘ ‘dabar1 ’ nei 
praeityje išlaisvinimas tiek 
nerūpėjo kaip geri santykiai su 
Sovietais.

Redakcija yra gavusi fotoko
pijas laikraščių iš H.H.H. val
stybės, iš Minneapolio miesto, 
“Ęąst Minneapolis Argus”, ir 
“The Minneapolis Star” su iš
traukom H.H.H. kalbos, kurią 
jis buvo pasakęs 194 4 sausio 
pradžioje kongregacionalistų 
bažnyčioje apie vykstančią ka
ro eigą.

Toje kalboje H.H.H. jaudino
si, kad Sovietai nesiskubina su 
ofenzyva rytų fronte ir nesi
skubinsią tol, kol Lenkijos 
klausimas nebus išspręstas bū
du, kuris patenkintų Sovietus. 
H.H.H. toje kalboje atkakliai 
siūlė naują Roosevelto, Chur- 
chillio, Stalino susitikimą skir
tumam išsiaiškinti ir susitarti 
dėl sėkmingos karo ir pokario 
eigos. Sovietų reikalavimus H. 
H.H. nurodė tokius: 1. sudaryti

Journal American korespon
dentas Jim Bishop važinėjo Iz
raely ir pietavo su "jaunu lie
tuviu David Kochav". Vadina
si tas “jaunąs,jbetuid*”Jąrį bū
ti žydas iš Lietuvos.'Jis. dabar 
yra ministerio pirmininko ūki
nis patarėjas ir planavimo še
fas. Juodu su korespondente 
sėdėjo prie pietų, kurie kašta
vo po il.5 dol., ir kalbėjo apie 
bilijonus ‘Izraelio biudžete. Po 
pietų “jaunas lietuvis” paėmė 
amerikiečio pasiūlytą cigaretę. 
Kai baigiant pasikalbėjimą ame
rikietis vėl pasiūlė cigaretę, 
“jaunas lietuvis” atsisakė: “O 
ne, po pietų vienos pakanka. 
Kitaip galima susidaryti bran
giai kaštuojantį įprotį”. M.

Kongresmanas WILLIAM E. M1LLER, gimęs Ncw 

Yorko valstybėje, 50 mėty, jau keturioliką mėty sėk

mingai dirba Atstovų Rūmuose. Jis visada gynė pa

vergtų tautų teises ir siekė jy išlaisvinimo.

y.grwritikimą su 
įr porą ^mręg)oade^r^^^-^ kongresmąnu Ro£no turėjo pa
laukęs, skambinęs į New Yor- tikrinti Wa«thingfone gyvenąs 
ką. Iš Pavergtųjų seime parei- rumunų delegacijos pirminm- 
gūnų New Yorke patyręs, kad kas Wisoianu. Nesulaukdamas 
čia tavo manoma, jog visi kon
greso mulai išvažinėję, nes 
Kongreso sesija baigta šešta
dienį. Laikraštis priduria: kaž
kas iš ACEN įstaigos betgi pra
žiopsojo, kad dar pirmadieni 
tavo skambinta Rodinui pasi
tikrinti, ar jis laikysis to, kas 
tavo sutarta.

Įvykis nemalonus abiem pu
sėm. Kongresmanas Rodino

Pavergtų tautų sveikinimo metu Respublikonų kon

vencijoj San Francisco kongresmanas VVILLIAM E. 

MILLER pareiškė:

Mes galime pasitikėti, kad BARRY GOLDWATER ir William E. MILLER įgyvendins teisingumą mūsų valdžioje, 
kad jie išlaikys taiką tautiniu budrumu. Grąžins valdžios kontrolę žmonėms. Užtikrins kiekvienam darbo žmo
gui teisingą atlyginimą. Taip pat įves mokesčių sistemą, pagal kurią kiekvienas mokės tik tiek, kiek jis iš tikrųjų 
■turėtų mokėti. * Balsuokime už o

BARRYGOLDVATER

Kongresmanas, medalis ir kas kaltas
Skaitytojas ĄS: atsiuntė re- tikrai yra daug nusipelnęs pa

dabojai Ntaarko laikraštį The vergtam tautom, šiemet per - 
Star Udįar 1964 spalio 7, ku- renkamas. Nemalonu ir paverg- 
rtopirmamepuštapįy lyškiai pa- tųjų seimo įstabi, kuriai mes- 
skeftta istorija, kaip kongres- tas aiškus nerūpestingumo še- 
manui Peter W. Rodino spalio šėlis. Suprantamas dėl to ir 
6 turėjo būti įteiktas Pavergtų laikraštį atsiuntusio asmens pa
tampąs Taptų Seimo medalis. sipiktinimas ‘‘reprezentacija’, 
Medalį turėjo; įteikti kongres- su kuria susieiti šiuo karto yra 
mano įstaigoje “tavęs Lietu- kaip tik lietuviai
vos ambasadorius Vaclovas Si- Pasiteiravus Lietuvos delega- 
dškauskas.” Sutartą 11 valas.* ^cijoje prie minėta, seimo patir-

...šun/iitniiū pasaulio problema — ar mes būsime laisvi ar 
tapome vergais ...ir kada aš matau, kad. komunizmas kasdien 
vis daugiau ir daugiau pavergia žmonių ... kada aš pagalvoju, 
kad po 11 pasaulinio karo virš bilijono žmonių pateko į komu- 
nizmo kontrolę, aš stebiuosi, kas laimi šį karų dėl laisvės...

' ■

(S. 5 Y- '"-f *■ S

The TaMet pranešė, kad ku
nigas Pater P. Siivimka*, kilęs 
iš Phitedelpinjos ir nuo 1962 
sekretorius apaštališkoje dele- 
gatūroje Waahingtone, dabar 
yra popiežiaus Pautiaus apdo- 
vanotos “privataus šambeteąpo 
titate”.

Christ uud Wrfc >tWWmh|t 
Vokietijoje, rašė, kad Sahtar- 
ge tarptautinis filosofų kongre
sai tavo skirtas fiuntinai Bė
gėtai pagerta. Vakarų ffloeo- 
fai kalbėjo ar skaitė elegantiš
ka forma, bet save idėjom nie
ko nestebindami. Rytų filoso
fai pasi^jnėyo BMstafini idė-

lavo pavergtų tautų išlaisvinimo, ■
paskutinius ketverius H’ f" į

metus priešinosi demokratų vai- ■ I
džios nuolaidumui komunistam. H <
Jis priešinosi šalpai komunistų H /.
kraštų, kuriuose tik valdantieji ■
asmenys naudojosi Amerikos pa- B- /

S—'"-T •SS’
IttBNLIB INrauli.

Re^uhGkonų partijos konvencijos metu, sveikino pavergtos 
tautos; dalyvavo daug pavergtų kraštų kilmės amerikiečių, ku- 
riems Senatorius BARRY GOLDWATER pareiRtė:

— Aš turėjau reikalų su rusais 

Niurnbergo bylos metu; jie ma
nęs ne prigavo. Aš žinojau: kai 

komunistų žodžiu pasitikima; tai 

pavergtieji nebus išlaisvinti . . . 

Reikia suprasti, kad komunizmas 

yra religija. Negalime sakyti, kad 

mūsų politika yra sėkminga, iki 

pavergtos tautos nėra išlaisvintos. 

Tai mūsų, respublikonų, politikos 

tikslas.

*Tteakytian, tai pogrindiniai $c*****^_1^ teuię.letauta;ta‘ 

reikalavimai — sako HJLH.,— 
kurtę nė vi—iv nėr* **• !**•* 
n—no vpr—nfimo hr kurię pa^ 
tenknu— sueltprintę Ru—|os

motyvas— AUKOS BUVUSIAI LIETUVIŲ 
iš tfcųjų DIENAI NEW YORKO PA-

T. Žiburiai rugsėjo 24 atsi
liepė dėl Laisvėje paskelbto pa- 
sikalbėjimo taip ‘ ‘Naujienų 
spaudos agentūros” ir kun. St 
Mažeikos, kuris yra Vilniaus 
arkivyskupijos kancleris.

SPAUDA Lietovių dienos komitetas

nigų. Visoje Lietuvoje esą vel

je, skuto paskaitas. Tačiau tai 
nereiškta, kad tikintieji yra 
persektojami”. Toitau paretiki- 
me sakoma: Tas aras nėra 
nei vienos apkėstos bažnyčios, 
visos remontuojamos ir pub- 
štamoo”. “UetiKvos hnlnyfla 
iižim? tinkam* vistą visnotimo* 
me susirinkime”.

T. žiburiai M to poreiiki- 
mo rašo:

“Jau pats pareiftimo tekstas 
ankiai rono, *ae pa anocas por-

vejų, kad komunistai persekio
jamuose kraštuose paskelbė 
tokių dalykų, apie kuriuos pa
reiškėjai net nežinojo arba ki
taip buvo sakę. Tas galėjo 
atsitikti ir šiuo atveju. Pvz. pa

tavo 721 bažnyčia ir >256 kop- 
lytas. Dabar tesą 000. Tai kur

tinėje Lietuvoje dirba apie 900

B sovie-

Bu? Tu- 
l 40. Ne-
I 3 ouL

pijų valdytojai santarytan į- 
leisti tiktai kaip kteusytojai 
4kan. J. Stankevičius kaip eks
pertas), be teisės balsuoti. Lie-

priežiūrojo. Telšių vysk. Maže
lis irgi ligi šiol santaryboje ne

gyvena laisvajame pasaulyje.

Vilniaus arkivyskupijos kanc-

sieniui įspūdį, kad reli^jos 
persekiojimo Lietuvoje nėra. 
<Dėja, tikrovė kitokia — dar 
toli iki religinės laisvės Lietu
voje.

Laiškas redakcijai
Labai prašau įdėti Darbinin

ke šį patikslinimą.
Š. m. spalio 6 Darbininko 

laidoje atspausdintas apsijun
gusio Vliko Tarybos pirmojo 
posėdžio komunikatas. Prieš 
tekstą duota ir daugiau urfor-

frro, tetai 
valdyba, t 
laikys ją

liaudininkų atstovo pareiškimo

atidėti kitam posėdžiui, kol 
tas pri imtas Vlflto statutas,

tarti. Neturėjimas statuto yra

teis. Išėjo be skolų. Dar du 
tūkstančiai su viršum atliko. 
Kmniteto pajamų p^rindinis

vo surinkta viso 26,507.66 do
leriai.

Daugiausia suaukojo New 
Yorko valstija — 11^46.25. Ki
tų vristijų tiktos sumos: Dli-

90, Nevr Jėrsey 4^24,75, Mas- 
sactasetts 1/100,00, Connecti-

valdytas rinkimus, o nežinoma 09.00, Ifidrigan 52,00, Wad>-



THE WORKK* FATHERS

kaip nepriklausomos Lietuvos 
simbolį, tavo skaitoma kelioli- 
kas organizacijų rengtame ben
drame minėjime Philadelphijo- 
je, kaip pavasarį ir New Yor- 
ke. Toks bendras minėjimas

bam* apie skautus ItiSPmetų 
<žr* Aieittainkų ideologija, 98 
pĄ Tad prelegentas nėra loja
lus St Šalkauskio atžvilgiu jo

6. Visai atsitiktinai, mano- t*rtu3 nukreipdamas vi
lt aaskaitintako nažtara su- kitokiem skautam.

Renkamės j Ralfo seimą
Bendrasis Amerikos Lietuvių 

šaipos Fondas (Balfas) spalio 
17-18 New Yorke savo seime 
mini dvidešimties metų veiklos 
Sukaktį. Tai viena iš pokarinių 
sukakčių, į kurią visi lietuviai 
turėtų atkreipti ypatingą dėme
sį. Viena, Balfas yra organi
zacija, kuri visą laiką jungė ir 
tebejungia visus lietuvius įvai
riausių pažiūrų, išskyrus tiktai 
komunistus. Antra, tai yra or
ganizacija, kuri savo dvidešim
ties metų veikloje yra pati 
brandžiausia konkrečiais savo 
darbais, ne kalbomis. Trečia, 
Balfas jautriausiai išgyveno ir 
tebejaučia Lietuvos žmonių ne
laimę, užneštą paskutinio karo 
ir bolševikinės okupacijos, ku
ri vis dar nesibaigia, šie trys 
bruožai pravartu kiek plačiau 
paaiškinti.

★

Amerikos lietuviai, kilus Eu-

simboliu ne tik laisvos Ameri
kos, bet ir Lietuvos laisvės.

Lietuvos, deja, Balfas nega
lėjo pasiekti, nors ten vargo 
buvo daug ir kruvino. Du pa
vyzdžiai. JAV vyriausybei pata
rus, ILietuvon buvo pasiųsta 
maždaug už 100,000 dol. dra
bužių, avalynės, medicinos įran
kių bei vaistų. Siųsta per tą va
dinamą ‘Russian War Relief, 
■bet nežinia kam pateko. Antru 
kartu už 20,000 dol. siųsta vai
stų per Amerikos Raudonąjį 
Kryžių, jos skyrių Maskvoje, 
bet taip pat atsiskaitymo ir 
pranešimo nesulaukta. Teko tas 
pastangas nutraukti. Nebuvo į- 
manoma pasiekti nė tremtinių 
Sibire. JAV vyriausybė pati į- 
spėjo, kad tai beviltiškas reika
las.

/ Balfui teko savo veiklą nu
kreipti daugiausia į bėglius Va-

yra gražus reiškinys. Jis rodo 
visuomenės valstybinį subren
dimą ir mokėjimą žiūrėti į pre
zidentą kaip į 
partijos simbolį.

Apgailestauti 
kio subrendimo

valstybės, ne

tenka, kad to- 
Įspūdžro nepa-

sėjęs savo pažadą objektyviai 
įstatyti A. Smetonos vaidmenį 
į visuomenės gyvenimo rėmus,

mtkos keliu. Tai gundantis ke
lias, nes jis gali būti, pikantiš- 
kesnis, padilginti klausytojus. 
Bet padilginti skirtingai — vie
nus patenkinti, kad prelegen
tas sudrožė ar nusišiepė iš A. 
Smetonos oponentų, kitus ne
patenkinti radus, kad prelegen
tas nuslydo į šalį nuo tiesos. 
Tada rezultatas — užuot prie
šingus žmonės sujungus, jie 
gundomi skirtis.

Tokios pagundos nėra, jei 
klausytojai padėties >patys nėra 
.patyrę ar jos apskritai nepa
žįsta. Bet tada jie gundomi 
priimti netikrą istorijos vaizdą, 
pažinti nepilna tiesa nušvies
tą herojaus ir jo laiko visuome
nės veidą.

KUN. J. VAISNYS, S. J.

atsakomybė nuimta nuo prezi
dento, .perkelta kitiem, o prezi
dentas padarytas lyg kankiniu. 
Tačiau tai yra tiesos iškreipi
mas: prezidentas patsai buvo 
visą atsakomybę sau prisiėmęs

Nuotr. V, Valaičio

tvirtindamas, kad 
kurie priklausė 
organizacijom, 
tus kovojo ir buvo ugdomi par
tinei neapykantai”. Dėl to orga
nizacijos ir buvo uždarytos ...

moksleiviai, 
ideologinėm 

‘vieni prieš Ri

tampa su .bolševikų taktika, Saukiasi prelegentas į liu
kai tvirtinama, kad jaunimui dminkus ir autorius deklaraci

jos M| nrgwMk<w valstybės kO- 
rybą", sudarydamas įspūdį, kad 
jie pritaria A Smetonos min
čiai. Tai pagražinta padėtis. Iš 
tikrųjų, kiek tie pritarėjai bu
vo artimi savo mintim ir var
dais A Smetonos režimui, ro
do ir tas menkas faktas, kad 
N. Romuva, pristatydama į cen
zūrą savo numerį, nerizikavo 
po-deklaracija dėti jos autorių 
pavardžių. Tik kai deklaracija 
pro cenzūra praėjo ir buvo iš
spausdinta, tada jau kitame 
numery buvo skyrium pažymė
ta, kas buvo jos autoriai.

šios pastabos neturi tikslo 
menkinti prezidento A Smeto
nos rolės Lietuvos gyvenime. 
Skaitantieji Darbininką tai ge
rai žino. Nesiekiama taip pat 
nuvertinti prelegento užsimoji
mo pristatyti A Smetoną ob
jektyviai. Gal prelegento ilgas 
nebuvimas Lietuvoje, kaip jis 
pastebėjo, gali būti priežastis, 
kad neišsilaikė nei faktų patei
kimo nei vertinimo objektyvio
je linijoje. Tai skriauda paties 
prezidento Smetonos vaizdui.

(nukelta į 4 psl.)

kę būtų universitete, vadinasi, 
sulaukus 18-20 metų. Lietuvo
je dabar draudžiama jaunimui 
iki 18 metų dalyvauti liturginė
se apeigose, nes jis “dar nesu-

Neteisus pasirodė prelegen-

kiui, jo autoritetu teisindamas 
moksleivių ateitininkų organi
zacijos uždarymą. Pagal prele
gento žodžius, uždarymas ne
sipriešinąs .“nė ateitininkų ideo
logo S. Šalkauskio garsiam 
posakiui, -kad negali būti geras 
ateitininkas, kuris nėra išėjęs 
skauto eilių”. Tiesa, kad Šal
kauskis ragino ateitininkus 
vartoti skautiškas auklėjimo 
priemones. Bet jo pasisakymas 
buvo taikytas skautam 1925 
metais, vadinas, tuo laiku, kai 
skautai buvo dar privati orga
nizacija, nesuvalstybinta ir kai 
galėjo laisvai veikti dar kitos 
organizacijos. Šalkauskis dve
jopus skautus aiškiai skyrė. 
Spausdindamas savo paskaitą 
po aštuonerių metų, jis išnašo
je, įsakmiai pažymėjo, kad kal

ropoje antram pasauliniam ka
rui ir skaudžiai palietus Lietu
vą, giliai susirūpino ta nelai
me. Ieškodami būdų padėti, ša
lia politinės akcijos ginti Lie
tuvos nepriklausomybei, suska
to kuri šalpos fondus gelbėti 
varge patekusiem. Greitai pasi
rodė, kad tik bendras visų fon
das geriausiai gali padėti. Jis 
buvo Įsteigtas 1944 kovo 25, 
inkorporuotas ir įjungtas į JV 
prezidento karo šalpos komisiją 
bei tautinį karo fondą, čia bū
dingas vienas reiškinys.

Balfas buvo stėigtas šalpai, 
■bet iš pirmų dienų susidūrė su 
■politika. Washingtono valdžios 
sluoksniuose pat pradžioje no
rėta, kad būtų į Balfą įsileisti ir 
lietuviai komunistai. O šie sa
vo memorandumais JAV vy
riausybei, susirinkimų rezoliuci
jomis ir šmeižtais spaudoje 
įpuolė Balfą, norėdami jį pa
jungti rusų karo šalpai (Rus
sian War Relief), kad išnyktų 
komunistų saujoje. Balfas gar
bingai laimėjo tą kovą ir liko

karų Europoje. Sovietų Rusija 
norėjo jėga susigrąžinti. Balfo 
pastangos ginti, šelpti ir padė
ti pasiekti Ameriką yra neįkai
nuojamos. Amerikoje įsikūru
sių per 30,000 lietuvių, karo 
bėglių yra lyg gerosios moti
nos iš gaisro išgelbėti vaikai, 
čia didėlis Balfo nuopelnas ne 
tiktai kiekvienam rsmeniškai 
bet ir lietuvių tautai.

Nelaimė ir vargas nėra dar 
pasibaigę nė po dvidešimties 
metų. Geriausiai tai žino ir at
jaučia Balfas, kurį tebesiekia 
kasdien šimtai šauksmų iš lais
vo pasaulio, Sibiro, pavergtos 
Lietuvos. Nevisiem gali padėti 
dėl užtvarų arba dėl lėšų sto
kos. Užtvarų dar negalime vi
sų sulaužyti, bet lėšų galime ir 
turime patelkti daugiau. Balfo 
sukakties proga nepalikime jo 
vieno šalpos darbui, ypač tie, 
kuriuos jis sušelpė ir parėmė. 
‘Redde, quod debes’ — sakyda
vo senieji romėnai: atiduok, ką 
privalai!

Keletas kalbėtojo tos rūšies 
nuslydimų nuo tiesos.

1. Netiesos pasėjo prelegen
tas, mėgindamas nukentėju
sius nuo A. Smetonos režimo 
subanalinti tuo, kad tie jam ži
nomi nukentėję esą vienas, nu
kentėjęs nuo policininko, kitas 
nuo viršaičio ar jo sekreto
riaus: Tokiu subanalinimu pre
legentas pakartojo moralinę 
skriaudą tiem, kurie sėdėjo ka
lėjimuose, Dimitravos ar Var
nių koncentracijos stovyklose, 
•buvo atleisti iš tarnybų, buvo 
diskriminuojami vien dėl to, 
kad jie nepriklauso partijai.

2. Netįesą padarė prelegen
tas laikotarpio istorijai, men
kindamas prezidento atsako
mybę, kada buvo priimamas 
Sovietų ultimatumas. Jo aiški
nimu, esą “beveik visi jo (pre
zidento) bendradarbiai buvo tik 
vidurkio žmonės”; • esą ‘ ‘svar
biais valstybinių pavojų mo
mentais A. Smetona buvo pa
liktas vienas, kiti jam nepadė
jo, bet dažnai tik kenkė”. Taip

— jo paruošta 1933 metų kon
stituciją atiduoda į jo, vienin
telio, rankas ir ministerių, ir 
kariuomenės viršininkų, ir 
aukštesnių civilinių pareigūnų 
skyrimą. Nuo jo priklausė, ką 
jis pasiskiria sau bendradar
biais. Jam tenka prisiimti atsa
komybę, jei piąsitelkė į bendra
darbius “vidurkio žmones”, ku
rie ji paliko.

Tiesa, šiuo mėginimu atsako
mybę kitiem perkelti prelegen
tas nieko naujo nepadarė. Jis 
pakartojo tM, {ką mėgino .kita
dos patsai,.prezidentas Smeto
na savo promemorijoje, ka
da jau buvo pasitraukęs iš Lie
tuvos. Didesnį betgi įspūdį 
daro tas vadas, kuris, prisi
ėmęs atsakomybę gerais laikais, 
jos nemeta kitiem nelaimėm 
atėjus. Prezidentas Kennedy, 
katastrofiškai pralaimėjęs Kiau
lių Įlankoje, turėjo drąsos pa
reikšti: už viską aš esu atsa
kingas.

3. Netiesą daro prelegentas 
ideologinėm organizacijom ,

Taigi Lietuvos vyskupai, kurie 
dėjo visas pastangas ateitinin
kų moksleivių ideologinę or
ganizaciją išlaikyti, pagal pre
legento logiką, rėmė ugdymą 
“partinei neapykantai”. Prele
gentas lengvai laido žodžius, ku
rie skaudžiai ir nepelnytai pa
taiko ir ganytojam, virtusiem 
Bažnyčios ir tautos kankiniais.

4. Mėgino prelegentas pa
džiuginti klausytojus loginiais 
triukais, norėdamas parodyti, 
kad ‘ id'eologinių orga
nizacijų uždarymas < n e b u - 
vo jokia skriauda ir kad atei
tininkam tai “išėjo tik į gerą, 
nes pogrindinėje veikloje jie 
sustiprėjo ir labiau užsigrūdi
no”. šiuo loginiu prelegento 
triuku galėtų pasidžiaugti ir 
sovietiniai propagandistai. Jo 
pavyzdžiu ir jie gali aiškinti, 
kad Lietuvoje kom. partij a 
Bažnyčiai nei tikintiesiem ne
daro skriaudos, priešingai, juos 
stiprina, nes pogrindinėje vei
kioje Bažnyčios nariai tik užsi
grūdina. ANTANAS SMETONA

NIKOS KAZANTZAKIS 
■ - - .. - * -

Šv. Pranciškaus mirtis
Verto DOMAS JASAITIS

(5)
“Ką jis pasakė? Ar buvo jis 

patenkintas?
“Aš nežinau, sese Klara... 

Jis tik šnibždėjo: Oi, sesuo 
Mirtie! Oi sesuo Mirtie! Tik 
tiek.”

“Paklausyk, broli Leonai!— 
Tu turi būti labai atsargus, 
nes paskutinėm dienom slan
kioja aplink vienuolyną nera
mūs, smalsūs žmonės. Lauki
niai žmonės. Viena sesuo juos 
pažinusi: sakė esą plėšikai iŠ 
Parugijos. Tenykščiai' žmonės 
sužinojo, kad tėvas Pranciškus 
sunkiai serga ir pasiuntė tuos 
plėšikus, kad jie jį pagrobtų. 
Nėra reikalo tau aiškinti, kaip 
svarbu turtingai!) miestui turė
ti šventąjį. Broli Leonai, būta 
labai atsargus!” - ‘

Slėpdama veidą, ji pasku
bomis paliko mane; ją prarijo 
bažnyčia.

“Aš pranešiu vyskupui”, ta
riau. “Aš paprašysiu, kad Pran
ciškaus apsaugai atsiųstų karei
vių iš Asyžiaus”.

Grįžęs į padangtę, radau

Pranciškų sėdintį ant čiužinio, 
atsirėmusį nugara į sieną. Jo 
veidas atrodė ramus ir paten- 
patenkintas.

‘ ‘Susiraski plunksną, broli 
Leonai”, pasakė džiaugdamasis 
mano grįžimu. “Aš noriu, kad 
tu užrašytum mano paskuti
nius nurodymus, ganytojišką 
laišką, kurį turi perskaityti vi
si broliai ir visos seserys, vis 
tiek kur jie bebūtu. Baigus 
laišką, aš prisegsiu savo ant
spaudą: kryžių”.

Paėmęs plunksną, atsiklau
piau visai arti jo. Jis kalbėjo ra
miai, lėtai, pasverdamas kiek
vieną žodį:

“Mano broliai, mano sesės: 
Šiandien Dievo siųstis juoda
sis Arkangelas atnešė man di
dįjį kvietimą. Aš išeinu. Tačiau 
atsitolindamas, aš negaliu ne
palikti jums savo paskutinio 
pamokymo. Mano vaikeliai, Ne
turtas, Meilė, Nekaltybė ir Pa
klusnumas — Dievo keturios 
dukros — tegyvena su jumis 
dabar ir visados. Jūs neprivalo
te užmiršti, net akimirkai, kad 

juodas Arkangelas yra šalia jū
sų, buvo šalia jūsų nuo gimi
mo ir laukia. Visuomet sakyki
te sau — tai mano paskutinė 
valanda, todėl aš turiu būti pa
siruošęs. . Visuomet atiduokite 
savo tikėjimą ne žmogui, bet 
Dievui. Kūnas suserga, artėja 
■mirtis. Draugai ir giminės už- 
■gula ligonį ir įkalbinėja jį: su
tvarkyk savo namus, paskirsty
ta savo turtą. E vargšo žmo
gaus žmona, vaikai, draugai ir 
kaimynai, susikimšę aplink jį, 
dedasi verkią. Jis, suklaidintas, 
jų dejonių ir verksmų, sukau
pia visas jėgas ir pasako:

“Taip, aš atiduodu save visą, 
kūną ir sielą, į jūsų patikimas 
rankas drauge su visais mano 
turtais.”

Tuomet, nieko nelaukdami, 
draugai ir giminės Šaukia ku
nigą, kad jis mirštantį aprū
pintų sakramentais.

“Ar gailiesi už visas savo 
nuodėmes?,” klausia kunigas.

"Taip, aš gailiuosiu”, jis at
sako.

“Ar nori sugrąžinti visą, ką 
neteisėtai pasisavinai per visą 
gyvenimą?”

“Ne, aš negaliu to padaryti!”
“Kodėl ne?”
“Aš viską atidaviau gimi - 

nėms ir draugams”.
Tuo laiku jis netenka žado 

ir miršta be. nuodėmių atleidi
mo. Tuomet nelabasis, kuris vi
są laiką slankinėjo aplink, nu
sikvatoja, pagriebia savo vaL 

džion sielą ir nugarma į praga
rą. Ir velionies gabumai, galia, 
turtai, 'grožis, išmintis — kuo 
jis taip didžiavosi, tai visa virs
ta nieku ir nugriūna su juo į 
pragarą. 0 tuo tarpu šeima 
ir draugai, pasiskirstę turtus, 
jį keikia ir sako:

“Tekepa jo kaulai dervoje ir 
sieroje. Jis turėjo daugiau su
kaupti ir mums palikti”.

Ir taip ji atstumia dangus ir 
žemė. Kas jam paliko? Praga
ras. Ten verdančioje, burbulio- 
jančioje dervoje, jis kentės per 
amžius. ->

“Aš, brolis Pranciškus, jūsų 
mažasis tarnas, didelis nusidė
jėlis, kviečiu, prašau jus, ma
no broliai ir sesės, Meilės var
du, kuri yra patsai Dievas, aš 
bučiuoju jūsų kojas, maldauju 
jus priimti Kristaus žodžius su 
nusižeminimu ir meile. Ir visi, 
-kurie priims tuos šventus žo
džius, pavers juos darbais ir 
taps pavyzdžiu kitiems. Tebu-, 
nie amžinai palaiminti!”

“Ir tau, broli Leonai, mano 
bendrakeleivi, brolio Pranciš
kaus sveikinimai! Jei tu nori, 
kad mano palaiminimas būtų 
su tavim, tai neužmiršta, mano 
broli, tų dalykų, apie kuriuos 
mes kalbėjome keliaudami Ban
dyk tiek, kiek gali ir kaip gali, 
patikti Kristui, sekti jo. pėdo
mis. -Tai pat seki mūsų kilnią 
■ponią Beturtę ir šventą Klus
numą. Ir jei nori ko prašyti, 
prašyk dabar, kol aš dar tarta 

lupąs ir galiu kalbėti. Sudiev, 
mano broliai ir sesės, mano ke
lionių drauge, mano kovų daly
vi”.

Jis pavargo. Susitraukęs į 
kamuolį, gulėjo ant čiužinio. 
Staiga jo veidas skausmingai 
persikreipė: jį kankino aštrūs 
sopuliai.

“Ar tu kenti, broli Pranciš
kau”, paklausiau.

Jis dirstelėjo į mane.
“Aš tik vieną tikrai žinau, 

broli Leonai, aš esu laimingas 
ir džiūgauju. Pergalė. Pergalė. 
•Mudu laimėjova, broli LeonaL 
Nuo pat gimimo manyje kaž
kas glūdėjo, kas neapkentė 
Dievo, o dabar — kaip aš ga
liu nesidžiaugti — tai dingo.”

“Kas tėve Pranciškau?”

“Kūnas”, jis atsakė užsimer
kęs, išsekęs.

Jis kliedėjo per kiaurą nak
tį. Vis regėjo Arkangelą, kalbė
jo su juo, pritaptojo už pavė
luotą atėjimą, nes jis, Pranciš
kus, jo laukė keletą metų. Ko
dėl jis laikas jį taip ilgai ištrė
mime? Ar jis nežinojęs, kad že
mė turinti viliojančią trauka 
žmogui ir kad žolės laiškelis, 
auksinis kikilis, žiburiuojanti 
lempa, švelnus kvapas veikia 
taip, kad dingsta bet koks no-
ras palikti šį dulkių pasaulį.

PrancMkus neatlaidžiai barė 
k barė juodąjį Angelą, kol 
Mirti* jam tinkamai atsakė Te
dą nurimo, autojo skųstis k 
pradėjo juoktis.

Kitą rytą jo smilkiniai degė 
karščiu Jis paskendo sustingi
me, negalėjo pakelti blakstie
nų, jo kūnas sustandėjo. Išsi
gandęs nubėgau ieškoti sesers 
Klaros. Ji buvo virtuvėje.

“Geraširdis krikščionis davė 
mum viščiuką”, pasakė. Suži
nojęs apie Pranciškaus ligą, at
siuntė jam dovanų. Aš verdu 
sriubą. Jį šiek tiek sustip
rins”. f

“Bet jau gavėnia, sesuo Kla
ra. Jis nenorės sutepti savo lū
pų mėsa”.

“Jei Dievas nuspręs jo tuo
jau nepasiimti, broli Leonai, jis 
išgers keletą sriubos gurkšnių, 
norėdamas kiek ilgėliau pabū
ti su mumis. Lukterk truputį. 
Galėsi viralą jam nunešti. Ir 
tepadeda jums Dievas”.

Aš laikiau viralo puodelį, o 
sesuo Klara įpylė į jį kiaušinio 
trynį. Paėmiau taip pat vtau- 
M-

•Pranciškų surota galintį 
ankštrtninką, dūstantį.

“Tėvę Pranciškau”, kreipiau
si. “Sesuo Klara maldau ja var
dan šventos Meta išgerti tą 
sriubą ir dar neišeiti B savo 
kūno... Jei tu myli mane, tė
ve Pranciškau, atverk bumą”. “TU apgavai mane, broli

“Vardam šventos Meilės.... LeonaL Tu navedei mane 
vardan šventos Meta jis mirtingą nuodėmę”, 
šnibždėjo. “Aš prisiima ją sau, tėve

Pračiaupė lūpos, bet vis dar Pranciškau. Tsbaodžia mane 
buvo užsimerkęs. Itarijo M taras, tik m tave.” 

garidtaį. VM atstok IBus dugtota

burną ir sriubčiodamas išgėrė 
visą puodelį. Tada pradėjau jį 
maitinti mažais mėsos gabaliu
kais. Jo mintys lakstė kažkur 
kitur. Jis nesuvokė ką valgąs, 
rijo nesipriešindamas.

Man taip jį bemaitinant, įėjo 
keistas pakeleivis ir dairėsi, 
lyg ko ieškodamas.

“Ei, silpnaproti, ko tu ieš
kai?” įtūžęs sušukau. “Kur tavo 
akys? Ar nematai, kad čia yra 
ligonis?”

“Aš atiprašau, vienuoli”, at
sakė. “Ar čia ne Jeruzalė? Aš 
užuodžiau šventą kvapą k ta
riau sau: čia yra Jeruzalė, aš 
įeinu k pastatam... Bet kur 
jis yra? Aš jo nematau”...

Pranciškus išgirdo k atsi
merkė.

“Tu esi pakvaišęs, mano bro
li” pasakė, nusišypsodamas.

“Nedaugiau už tave”, atkir
to keistas praeivis”, nedaugiau 
pakvaišęs nei tu, kuris no
ri įeiti į Rojų k valgai gavė
nioje viščtaką”.

Pranciškus suklykė ir apal
po. Aš bėgau varyti lauk akip
lėšos, bet jis išnyko.

Kitą rytą Pranciškus prie- 
taktingai pažvelgė į mane:

■i

■d
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randuota M.
^MiBMA, buvo gyvenkniš-

M7 dok^al Uktons 8 New 
Yota M*is 1«65 tupoe 17 d. 
3 vai. vak. ir JYaakfarte bus 
liepas il3 d. 6:45 vai ryte. Eks
kursija užtnAs Urs savaites. B 
Frankfurto atgal j New Yorką 
tas pats lėktuvas išskris rug- 
piūčio «nėn. 7. Ekskursijai va-

Ro&dale, Boston, Man, 02131.

I “ aatma, auiantmai praei- dovaus ū- visus organiazcinius 
į- dama bei aurišdama atskirus darbus Centro Valdybos pave- 

-M™ atlieka Stasys Gečas, 
Birutę rtaMjecaitytę tenka 

i minėti išakirtiiiiau. Diagnozėje 
L p ttstevauja'tenerikonėjančiam go, Illinois 60689, Tel. PR 8- 

8034.

ta Gintantaitė, prabos jaunys-

V. Žukausko trupę su A Kairio “Diagnoze* sveikinant
Šių metų ruduo porai Atlan

to pakraščio lietuvių kolonijų 
atnešė malonią staigmeną: akto
riaus Vitalio (Žukausko vado
vaujama New Yorko lietuvių 
vaidintojų trupė gastroliavo 
su A. Kairio Diagnoze Baltimo- 
rėje (rugsėjo 26) ir Philadelp- 
hijoje (spalių 3), palikdama gra
žių įspūdžių.

šio fakto registracija verta 
didesnio dėmesio: Vitalis Žu
kauskas yra vienas iš neprik
lausomoje Lietuvoje augusių 
aktorių (vienas iš jaunųjų!), iš
tikimai ir kantriai tremtyje Vo
kietijoje ir čia, JAV, puoselė
jęs sceną. Nedaug bėra lietu
vių kolonijų, kur Vitalis Žu-

(Žodb B audMorijos)

via humoristika, ar atlikdamas 
kitokius iodįnio meno įsiparei- 
gojiinus, visada padvelkdamas 
gaiviu kūrybingumu, kartais 
nuskardendamas 
juoku, o kartais 
taikliu sarkazmu

nuotaikingu 
aštriu bei 

versdamas

šitokia nuotaika Vitalis Žu
kauskas, jau antrą dešimtmetį 
tarnaudamas tremties bei išei
vijos kūrybiniam polėkiam, į 
sceną yra išvedęs visa eilę vei
kalų. Tapačia nuotaika jis į 
sceną išvedė ir Anatolijaus Kai
rio ttagnotę.

Dtagnoė — tai triveiksmė 
komedija Tačiau ji galėtų bū-

ti laikoma ir pjese. Be to, Vi-

namai rodė Amerikoj išaugu
sios lietuvaitės kryžkelę. Natū
raliai rodydama išgyvenimus į-

dė gerokai apkarpytą, pataisytą 
irpapildytą aktualijomis, kaip, 
pvz., Lietuvių Fondo klausimu 
ir kt Lietuvių Fondo aktualija 
paduodama žiūrovui tokia for
ma, kad kalba daug įspūdin
giau ir pozityviau už ilgiausius 
straipsnius periodikoje ar kal
bas salėje. Aplamai, visi papil
dymai bei keitimai sustiprina 
scenos tikrumą bei duoda giles-

Diagnozėje tėra penki veikė
jai Petras Naujokaitis, moky
tojas, su gilia tėvynės nostalgi
ja, atstovauja visuomenės vei-

padėjo šios komedijos visom

PERRINKIME KEATING
Patyręs, Drąsus, Savarankiškas

DIDIEJI KEATING DARBAI

ŠEN. KENNETH B. KEATINti yra girnai k Miką gy
vena New Yorko voMijojo. Jis 18 metg timm M«w Yorko 
gyventajam MMamas Atstovų Rūmuose lt istkutlnios se
terius motes Senate. Visi pripažjsta, kad yra nmamt Įsta
tymam ruošti, nepaprastai drąsos ir gatte Jis yra gnrtei 
narys Amsrfkos Italu InHgraStg OrganiaNJit ir tore pus 
Pavergtu Tautų Komiteto. Vedfs, turi ddttetį ir du vai- 
kaMius,

nusijuokus ir susimąstyti Ji pa
demonstravo garą vaidybą, ver-

ra tai tikra iškarpa iš mūsų 
kasdienybės. Vita Gintautaitė 
savo nelengvą rolę, reikalaujan
čią nemažo jausminio įsibėgė
jimo, atliko tikrai gerai.

Panašiais žodžiais aptartinas 
ir Mato Jankaus vaidmenyje 
puikiai pasireiškęs Stasys Dėdi
nas, įtikinančiai atstovavęs mū
sų dienų populiarųjį agento ti
pą-

Jono Budrio vaidmenyje Sta
sys Vaškys iš kitų išsiskyrė sti
praus šaržo dera, nepaprastai 
vykusias surasdamas žodžio ir

UŽSIENIO POLITIKA:
Visada reikalavo griežtumo prieš komunizmą. 
Senate rėmė reikalavimą, kad būtų sumažinta 
pagalba tokiem diktatoriam, kaip Nasser ir Su
kamo, nes jie — agresoriai. Taip pat Senatorius 
KENNETH B. KEATING parėmė Pavergtų Tautų 
Savaitės įvedimo rezoliuciją.
IMIGBACHA:
Imigrantų skaičių iš Lietuvos reikalavo pakelti 
2000 daugiau metam. Reikalavo, kad šeimos ne
būtų skiriamos, ką leido McCarran- Walter Act. 
Šen. KENNETH B. KEATING 1952 balsavo prieš 
šeimų išskyrimą.
MOKESČIAI, APDBAUDA, SVEIKATA
Senate rėmė mokesčių (taksų) mažinimą net ir 
tokiem dalykam, kurie laikomi prabanga (ezcise 
taxes). Reikalavo praplėsti Sočiai Security ap
draudę. Šen. KENNETH B. KEATING taip pat pa
sisakė už senesnio amžiaus asmenų aprūpinimą 
mediciniška pagalba (Medical Care).
KUBA:
Nurodė į pavojų Amerikos gyventojam Įspėda
mas, kad Sovietų Rusija rengia Kuboje karines 
savo bazes. Šen. KENNETH B. KEATING taip pat 
kėlė aikštėn, kad Sovietų Rusija ten rengia židi
nius raketom, nukreiptom prieš JAV. Jo teigimai 
pasitvirtino.

“Jungtinės Amerikos Valstybės tittėtą nuolat palaikyti ir stiprinti laisvojo pasaulio tautų įsitikinimą, kad musų laisvė 
yra sujungta su pavergtom tautom ui geležinės sienos. Mes privalome užtikrinti, kad tų kraštų interesai nebūtų kam 
nors paaukoti, ir spausti, kad už geležinės sienos pasibaigtų represija ir religinė diskriminacija.”

Šen. Kennetk B. Keating

Balsuokite lapkričio 3 už Šen. Keating — Eilėje ŽA

KEATING FOR SENATO* COtiMITTEE

UB Centro Valdybos vicepir
mininkas, sudarė naują JAV 
LB švietimo Tarybą: pirm. J. 
ignatonis, nariai — dr. Zenonas 
Ašoklis, Danutė Bindokienė, 
Viktoras Binkis, Jonas Kavaliū
nas, Juozas Plačas, Pranas Raz
minas ir Juozas Tamulis.

Pagaliau, mažiausiai žodžių 
taręs ir bene daugiausia vaidy
bos parodęs daktaro Augustino 
Kaunaičio vaidmenyje buvo Vi
talis Žukauskas

Diagnozės užuolaida krinta, 
palikdama žiūrovuose gaivią 
nuotaiką. Ir džiaugiantis New 
Yoridečių Diagnoze norisi vil
tingai tikėti, kad jiems su ja 
bus lemta pasiekti ne tik kai
mynines, bet ir tolimesnes lie
tuvių kolonijas. Tai yra nesun
kiai įmanoma: veikėjų sąstatas 
mažas, o tikrai geros dekoraci-

AR GALIMA GAUTI JAV 
PENSIJĄ LIETUVOJ?

Kreipiuosi su vienu prašy
mu. Aš gavau laišką iš Lietu
vos. Viena mano giminaitė pra
šo sužinoti apie jos vyro pen
siją, ar ji gautų iš Amerikos 
valdžios į Lietuvą savo dali, 
nes jos vyras yra miręs. Jis 
buvo pirmame pasauliniame 
kare Prancūzijoj, paskui par
važiavo Lietuvon, vedė ir už 
kiek metų grįžo į Ameriką pa
buvo porą metų ir Vėl grįžo. 
Labai prašo sužinoti ir jai pa
rašyti. Aš mačiau Jūsų adresą 
•laikraštyje, tai ir kreipiuos. Gal 
galite patarti, kaip yra: ar siun
čiami pinigai Lietuvon tokiais 
atvejais, ar ne? Būsiu Jums už 
tai dėkingas.

• V.P., Kearney, N.J.

Atsakymas
Aš nesu tikra, -kad gerai su

prantu Jūsų klausimą. Kodėl 
giminaitė mano, kad jos mi
rusiam vyrui priklausė valdiš 
ka pensija. Faktas, kad jis bu
vo Amerikos kareivis antrame 
pasauliniame kare, dar nesu
teikia jam teisės gauti valdišką

jos pritaikytos kelionėms. Pa
keliauti su Diagnoze tikrai ver
ta ir prasminga. B. Raugas

ATEINA VAIKU LAIKAS TURĖTI

pensiją. Iš laiško neatrodo, 
kad būtų žuvęs kare arba kad 
buvo karo, invalidas (disabled 
war veteran). Jei turite galvo
je federalmę senatvės pensiją, 
tai galiu pasakyti, kad Sočiai 
Security įstatymai buvo 
priimti tik 1935 metais. Dabar 
jei miršta žmogus, kuris turė
jo teisę gauti pensijos, tai jo 
žmonai bei kai kuriems maža
mečiams vaikams ar tėvams ga
li priklausyti vadinamoji ‘sur- 
vivor’s’ pensija. Tačiau tokio 
dalyko visai nebuvo per pirmą
jį pasaulinį karą ar po jo.

Iš viso, Amerikos valdžia ne
moka jokių pensijų už “geleži
nės uždangos” gyvenantiems 
žmonėms. Jei žmogus, kuriam 
priklauso senatvės pensija, ap
sigyvena kitur, pav. Italijoje, 
jis gaus savo pensijos čekį iš 
federalinės valdžios. Čekis jam 
bus kas mėnuo siunčiamas į 
Italiją. Tačiau jei jis sumanytų 
išvažiuoti į Lietuvą ir ten pra
leisti savo senatvės dienas, tai 
to čekio negaus. Priežastis to
kio Amerikos valdžios nusista
tymo, be abejo, yra ta, kad 
esamomis sąlygomis žmogui bū
tų mažai naudos iš tos pensi
jos. Iškeitęs savo čekį oficialia 
valiuta, mažai ką už jį žmogus 
tegalėtų nusipirkti. Taigi, nau
dos būtų tik sovietams, o ne 
pensiją gaunančiam žmogui. 
Kiek galiu spręsti iš laiško, nei 
Tamstos giminaitei nei jos vy
rui “pensija” nepriklausė.

ėjo ketveri ar penkeri metai, prisidėtų prie vaikų pilnesniu P****«tą*P** pr*z*
nori turėti savo spalvuotų pieš- gyvenimo ir lietuvybės išlaiky-
tukų, savo paveikslėlių, savo mo, kuris prasideda iŠ mažų, (atkelta iš 3 psl.)
knygučių. Tie daiktai išmėtomi bet svarbių dalykų šeimoje ir Jo vaizdas nė kiek nedidėja, 
po namus, bet paskui vėl rū- bendruomenėje. jei bus kiti rodomi menkesni

Priešingai, sveikoje tautoje na
tūralu, kad valstybių vyrai yra 
skirtingų nuomonių ir vienas 
su kitu dėl savo nuomonės run
gias. Atskirų vadų didybė išky
la ne kovoje su “nykštukais”, 
anot prelegento, su ‘vidur
kio” žmonėm, bet su lygiais

mi, kaip asmeniškas turtas. Tai 
yra laikas, kada šeimoje turė
tų atsirasti pirmoji lietuviška 
maldaknygė ir žurnalas Eglutė, 
jei jo ankščiau nebuvo. Nesvar
bu, kad vaikas pats nemoka 
skaityti: paveikslus jis mielai 
žiūrės, o jausmas, kad kažkas 
paštu ateina jo vardu, jam su
teiks didelio džiaugsmo. Jis ne
kantriai lauks dienos, kada jo 
žurnalas Eglutė atsiras laiškų 
dėžutėje.

Nors reikalų daug ir pinigai 
ne gatvėje randami, bet tėvai 
turėtų stengtis išrašyti Eglutę, 
kuri jiems padeda, išlaikyti šei
moje meilę lietuvių žodžiui ir 
tradicijoms. Seneliai ir tetos 
bei dėdės vardinių, didžiųjų 
švenčių ir kitomis progomis ga
lėtų dovanoti savo giminaičiam 
— vaikam Eglutės prenumera-

Prisidėti prie Eglutės galima 
ir neturint skaitytojų vaikų, 
siunčiant rašinėlius, eilėraščius, 
iliustracijas: palaikyti Eglutę 
auka, išleidžiant visą numerį ar
ba apmokant už iliustracijas.

Eglutė stengiasi būti įdomi
vaikams, bet ji galėtų būti dar partneriais, šia prasme parody- 
daug įdomesnė, jei jai netektų tas A Smetonos vaizdas būtų 
kovoti su piniginiais sunku- ir istoriškai teisingesnis 
mals.

Turint galvoje, kad Eglutė 
yra vienintelis lietuviškas vai
kų žurnalas, ji drįsta kreiptis 
į kiekvieną ir visus nuoširdžiu 
prašymu ją remti, kuo tik įma
noma. Ji pasižada už tai atsi
dėkoti, prisidėdama prie lietu
viškųjų šeimų laimės ir išlaiky
mo. Eglutės adresas ‘ ‘Eglutė’ ’ 
'knmaculate Conception Con- 
vent, R.F.D. 2, Putnam, Conn. 
06260.’ O.S.

ir 
žmoniškai didingesnis. A. Sme
tona gali būti užtenkamai di
dis nebūtinai mažinant kitus.

L ANMUUSKEVKHJS
LAIKRODININKAS 
-JUVELYRAS

Auksas - sidabras - deimantai 
laikrodžiai

9408 Jamaica Avė. 
Woodhaven 21, N. Y.

VI 7-2573
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Kuriamas kultūros centras
Darbininko koncertu pradėtas statybos vajus

Darbininko koncertas spalio 
11 šv. Tomo salėje Woodhave- 
ne prieš lietuvišką visuomenę 
pastatė dvi senosios išeivijos 
atžalas — Liliją Mernikaitę ir 
R. Kaži Jakutį, abudu iš Wor- 
cesterio.

Nauji veidai ir nauji balsai 
paliko gerą įspūdį — parode 
geros mokyklos kultyvuotus ir 
lanksčiai, niuansuotai valdomus 
balsus — labiau operinį Merni- 
kaitės ir labiau mažosios sce
nos Jakučio.

Suprantama, kad vienas ir 
antras ne toki laisvi jautėsi lie
tuviškame repertuare, kurį jie 
patys pasirinko, atsižvelgdami 
į klausytojus. Lietuviškos tar
ties sunkumus nelengva nuga
lėti tos kalbos nevartojantiem 
■kasdieniniame gyvenime. Ta
čiau ir vieno ir antro gražias 
pastangas klausytojai jautė, ir 
dėl to jų pasirodymas su lietu
višku repertuaru paliko gerą įs
pūdį. O profesionalinis mokėji
mas prieiti prie klausytojo grei
tai laimėjo visų simpatijas ir 
nuoširdų pritarimą.

Iš lietuviškos programos, ku
rią dainavo Lilija Mernikaitė, 
labiausiai tektų sustot prie St. 
Šimkaus “Kur bakūžė samano
ta”. Prie meistriškos interpre
tacijos jungėsi čia ir pergyve
nimas. kuris, sakytum, yra tik
rai lietuviškas; tai lyg ženklas. 

PREL. J. BALKONAS Darbininko koncerte ragina aukoti statybos fondui

DARBININKO KONCERTE Tėv. Petras Baniūnas.O.F.M. skaito pavardes aukojusių po 1000 dol. statybos 
fondui. Iš k. į d. A. Vainius, dr. Br. Radzivanas. V. Turulis, M. Valinskienė, prel. J. Balkūnas, trūksta kle
bono kun. J. Aleksiūno, P. Montvilos, ir E. Galčiuvienės.

kad dainininkė tebeturi lietu
višką sielą.

K. Jakučio repertuare triukš
mingo klausytojų pritarimo 
susilaukė labiausiai A. Vanagai
čio ‘Stasys’. Tačiau V. K. Ba
naičio "Aš per naktį’ priklauso 
prie tų, 'kurias klausytojas su 
dainininku galėjo išgyventi ty
liai, bet giliai estetiškai. Jaku
čio interpretacijoje iškilo Ba
naičio dainos tikrai subtilus ir 
nuotaikingas muzikalinių varia
cijų žaismas.

Lilija Mernikaitė pirmoje da
lyje padainavo Oi neverk, mo
tinėlė—J. Naujalio, Kada gir
džiu ir Lietuvos laukai — S. 
Čerienės ir ariją “O mio Fer
nando” iš operos “La Favori
tą” (G. Donizetti). Antroje da
lyje; Jaunos širdys — J. Kar- 
navičiaus (iš op. Radvila Per
kūnas), Oi mergyte — J. Jaku- 
bėno. Kur bakūžė samanota — 
St. Šimkaus, Dukružėlė — R. 
Sarpaliaus.

Kazys Jakutis pirmoje daly
je: Visur tylu. Aguonėlės. Rū
ta, Rugiagėlės — J. Gruodžio. 
“Rugiagėles” skyrė savo tėvam, 
klaususiem koncerto. Antroje 
dalyje; Ne margi sakalėliai — 
J. Tallat Kelpšos, Stasys — A. 
Vanagaičio, Aš per naktį —K. 
V. Banaičio ir arija “Cruda” iš 
op. “Lucia di Lammermoor” 
(G. Donizetti).

Abu drauge sudainavo porą 
duetų: “La ei darėm la mano” 
iš op Don Giovanni (W. A. Mo- 
zarto) ir “Plaukia sau laivelis” 
— St. Šimkaus. Prie šios ofi
cialios programos dar buvo ke
letas dainų ir vienas duetas bi- 
sui. Akompanavo John 
Rayburn.

Darbininko koncertas šalia 
meninės programos turėjo dar 
nepaprastą įtarpą ir užbaigą.

Pertraukos metu naujasis lie
tuvių pranciškonų provincijo
las Tėv. Leonardas Andriekus, 
O.F.M., pranešė apie įvykusį 
Brooklyne vienuolyno tarybos 
posėdį ir nutarimą statydinti 
lietuviškąjį kultūros centrą — 
vienuolyną, koplyčią, spaustu
vę, salę susirinkimam, patal
pas jaunimo organizacijom. 
Tam dideliam darbui gautas 
pritarimas Brooklyno vyskupi
jos ir visų New Yorko ir jo 
apylinkės lietuvių klebonų.

New Yorko ir New Jersey 
Kunigų Vienybės susirinkime 
spalio 8 pranciškonų vienuoly
ne. pasiūlius kun. N. Pakalniui, 
Apreiškimo parapijos klebonui, 
vienbalsiai priimta rezoliucija, 
kad pranciškonai kurtų lietu
višką kultūros židinį ir tam tiks
lui sukeltų milijoną dolerių. 
Pažadėta paremti asmeninėm 
ir parapiečių aukom. Pranciš
konai yra dėkingi už nuoširdų 
pritarimą ir pažadėtą talką.

Koncerte Tėv. L.. Andriekus 
savo žodyje kreipėsi į lietuvių 
visuomenę, prašydamas akty
viai ir dosniai paremti šį dide
lį darbą, kad statybą būtų ga
lima kuo greičiau pradėti.

Koncertui pasibaigus, tuo 
pačiu reikalu entuziastingą žo
dį tarė prel. Jonas Balkūnas, 
pasiėmęs šūkiu solisto K. Ja
kučio patriotinės dainos žo
džius; “O skambink per am
žius vaikam Lietuvos!”. Solis
tas dainavo apie Laisvės Var
pą. o prelatas pritaikė kultūri
niam lietuvių darbui, kuris tu
rįs tverti per amžius, kad lie
tuvių tauta būtų gyva. Tam 
tikslui turi pasitarnauti ir lie
tuvių pranciškonų kuriamas 
Brooklyne kultūros centras. 
Pažadėjo savo tūkstantinę, sa
vo parapiečių paramą ir ragino 
visus siekti, kad būtų sutelktas 
milijonas dolerių geram kultū
ros centrui įkurti. Jeigu viena 
parapija įstengianti pastatydin
ti bažnyčia už puse milijono, 
kaipgi visi New Yorko ir jo 
apylinkių lietuviai negalėtų su
telkti milijono?

Darbininko administratorius 
Tėv. Petras Baniūnas, O.F.M., 
perskaitė pavardes pirmųjų.

DARBININKAS

SOLISTAI Lilija Mernikaitė ir Kazys Jakutis dainueja Darbininko koncerte spalio 11. Akomponuoja John 
Rayburn. Visos koncerto nuotraukos R. Kisieliaus.

DARBININKO koncerte šv. Tomo salėje Woodhavene.

aukojusių po tūkstanti: kun. J. 
Aleksiūnas, Angelų Karalie
nės par. klebonas, pats pirma
sis: Prel. J. Balkūnas, Maspe- 
tho lietuvių par. klebonas; dr. 
Bronius Radzivanas, Marytė 
šalinskienė, Valteris Turulis. 
Antanas ir Eugenija Vainiai. 
Petras Montvila. E. Galčiuvienė.

Aukojusių vardų pabaigoje 
skatinantį žodį tarė d r. B. Ra
dzivanas.

Skirstydamiesi namo, kon
certo dalyviai išsinešė ne tik
tai smagią meninės programos 
nuotaiką, bet ir seniai lauktą 
žinią: New Yorko lietuviai pa
galiau artėja į ilgai lauktą sie
kinį — savo kultūros židinį.

Koncertą užbaigus, ponios

Balto jubilejinis
Spalio 4 Bostono Balfo sky

rius minėjo 20 metų sukaktį ju
biliejiniu banketu. Atidarė pir
mininkas Ant. Andriulionis. 
Savo žodyje suminėjo pirmųjų 
valdybų pirmininkus, pradėda
mas nuo dr. Jakimavičiaus, šių 
garbingų vyrų daugelis jau at
siskyrė su šiuo pasauliu. Jo 
darbų tęsti stojo kiti.

Maldą sukalbėjo kun. A. Ja
niūnas. Seimininkių gausus bū
rys nešė stalan visokiausių val
gių ir pyragų.

Menine programą išpildė šv. 
Petro parapijos choras, vado
vaujamas muz. Jeronimo Ka
činsko. ir mažųjų šokėjų gru
pė. kuriai nuoširdžiai vadovavo 
Ona Ivaškienė.

Choras padainavo 5 dainas: 
Gieda gaideliai — J. Sližio. Vai 
niekur nėra — J. Švedo. Ty
kus buvo vakarėlis — J. Šve
do. Per šilą jojau St. Šimkaus 
ir Šiltas gražus rudenėlis— J. 
Gruodžio. Choras išpildė dai- 

M. Šalinskienės rūpesčių bu
vo surengta vakarienė solistam 
pagerbti. Dalyvavo abu solis- 
listai, K. Jakučio tėvai iš Wor- 
cesterio, giminės iš New Jer
sey. prel. Balkūnas, kleb. kun. 
J. Aleksiūnas. provincijolas T. 
L. Andriekus. Brooklyno vie
nuolyno viršininkas Tėv. J. 
Liauba. dar keletas tėvų pran
ciškonų, Balfo reikalų vedėjas 
kun. L. Jankus. Lietuvių Ben
druomenės New Yorko apygar
dos pirm. J. Šlepetys. Darbi
ninko administratorius Tėvas 
Petras Baniūnas. redaktorius S. 
Sužiedėlis ir geras būrys akty
vių k o n c e r to rengėjų. Pasi
džiaugta gerai praėjusiu kon
certu. puikiai atlikta solistų 
programa ir pradėtu statybos

banketas Bostone
nas su dideliu įsijautimu. Ban
ketas dainas sutiko labai šiltai 
ir prašė kartoti, bet dirigentas, 
taupydamas laiką, nekartojo. 
Birutė Adomavičiūtė. 10 metų, 
deklamavo eilėraštį — ‘Pažvel
ki’.

Balfo banketo šeimininkas 
buvo dr. St. Jasaitis, kuris pa
sakė atitinkamą žodį, nušvies
damas Balfo reikalus ir darbo 
sritis. P. žičkus buvo banketo 
pranešėjas. Mažųjų šokėjų gru
pė pašoko 3 tautinius šokius: 
voveraitę, kalvelį ir suktinį. Pi
aninu pritarė B. Jakutytė.

Šokiams grojo Smito orkest
ras. Gaila, kad į šį pasisekusi 
banketą mažai atsilankė jauni
mo. Svečių buvo per 200, o au
kų lapais surinkta apie 300 
dol. Pirm. Ant. Andriulionis, 
nuoširdžiai dėkojo svečiams 
už atsilankymą ir programos 
dalyviams už lietuviškų reikalų 
supratmią, ir visiems darbinin
kams už triūsą. P. Kaminskas

5

— Girkalnyje (pavergtoje 
Lietuvoje) rugsėjo 6 sudegė 
bažnyčia ir klebonija, kuri bu
vo salėje. Bažnyčia buvo medi
nė.

— Kun. Antanas Čeponis, 
iš Floridos, drauge su motina 
aplankė Leningradą, Vilnių, 
kur susitiko su savo giminėmis. 
Buvo ir Maskvoje. Iš ten išskri
do į Vieną, Jeruzalę, Rcmą, Pa
ryžių ir Liurdą. Iš jo pasakoji
mų Leningrade veikia katalikų 
Liurdo bažnyčia, kurios klebo
nas ir vikaras yra latviai, mo
ką lietuviškai, gi altaristas, bu
vęs klebonas, lietuvis. Maskvo
je šv. Liudviko bažnyčioje kle
bonu esąs lietuvis.

— Dail. Antano Tamošaičio 
kūrinių paroda rugsėjo mėn. 
buvo Ottatvoje, Maiscn Dės 
Oevres galerijoje. Buvo išsta
tyta tapybos, akvarelės ir gra
fikos bei litografijos kūriniai.

— Povilas Dargis, Susivieni
jimo Lietuvių Amerikoje pirmi
ninkas. pakviestas į demokratų 
partijos tautybių komitetą ir 
paprašytas būti lietuvių sky
riaus pirmininku. Tautybių ko
mitetui demokratų partijoje va
dovauja Nevi Yorko majoras R. 
Wagneris.

— LRKSA, Connecticuto 
apskrities metinis susirinkimas 
šaukiamas \Vaterburyje. šv. 
Juozapo parapijos salėje, spa
lio 18, sekmadienį. 1 vai. po
piet. Kuopų vadovybės ir na
riai prašomi būtinai dalyvauti.

— Valentinos Kojelienės, ko- 
laratūrinio soprano pirmoji vie
šnagė prie Pacifiko bus Los 
Angeles mieste, kur ji pakvies
ta koncertui šv. Kazimiero lie
tuvių parapijos kovo 7. mi
nint parapijos šventąjį globėją 
— Lietuvos karalaitį šv. Kazi
mierą.

Zigmas Dailidka, JAV LB 
Centro Valdybos vicepirminin
kas, pakviestas JAV Lietuvių 
Bendruomenės Kultūros Fondo 
pirmininku. Kultūros Fondo 
Valdyba sudarys pirmininkas 
ir pristatys Centro Valdybai 
tvirtinti. Pirmininko adresas:

vajumi. Visi entuziastiškai pa
žadėjo jį paremti, kad Darbi
ninkas savo gyvavimo penk a;- 
dešimtais metais galėtų pa. i- 
džiaugti nauju lietuvių kultū
ros židiniu New Yorke.

Z. Dailidka, 5921 So. Fairfield 
Avė., Chicago. II linois, 60629, 
Tel. PR 6-5674.

NAUJOS KNYGOS
Darbininko administracijoje 

galima gauti:
1. Vaclovo Čižiūno TAUTI

NIS AUKLĖJIMAS ŠEIMOJE. 
Trumpas tautinio auklėjimo va
dovas lietuviškajai šeimai išei
vijoje. Išleido Vliko lietuvybės 
išlaikymo tarnyba. Labai paran
kaus formato knygelė, kietais 
apdarais, 220 pusi. Kaina 1 dl.

2 Dr. Juozas Girnius, ŽMO
GUS BE DIEVO. Stambus fil- 
sefinis veikalas, giliai žvelgiąs į 
atebmo istoriją, laimėjęs Aidų 
premija. 534 pusi. Kaina 5.50 
dol. Išleido Į Laisvę Fondas Chi- 
eage/e.

3. Lietuviško kryžiaus atvi
rukai. Iš pasaulinės parodos 
Nevv Yorke. Dvylika atvirukų 
1 dol.. už tris — 25 centai.

Rašyti arba kreiptis: Darbi
ninko administracija, 9l0 Wil- 
loughby Avė., Brooklyn, N.Y. 
11221, telef. GL 2-2923.

Marianapolio Rėmėjų Seimcl is 
Marianapo'io Tėvų Marijonų metinis seimelis — šeimyniš
kas pasitarimas — šaukiamas Kristaus Karaliaus šventėje, 
sekmadienį spalio 25.
Įvykusis kovo 5 gaisras mus visus skaudžiai paveikė. Mū
sų gerųjų geradarių užuojauta ir greita pagalba bei paža
das ateityje visomis jėgomis mums padėti kuo greičiausia 
atsistatyti, mus Tėvus Marijonus ramina ir ragina toliau 
tęsti mūsų svarbų darbą Dievo garbei ir mums pavestųjų 
sielų išganymui.
Siame seimelyje bus patiekti nauji planai ir ateities pramatyti dar
bai. Prašome Jūsų sumanymų ir patarimų.
SEIMELIO DIENOTVARKE:

11:00 ryto šv. Mišios ir pamokslas
12:30 popiet pietūs dalyviams
1:30 popiet seimelio posėdžiai 

Užsibaigus posėdžiams palaiminimas švč. Sakramentu ir užkandžiai 
Pasitikėdami Dievo Apvaizda ir mūsų Šiluvos Marijos 
globa, žinome, kad mūsų Remčjai-Gcradariai mus neap
leis mūsų nelaimės valandoje. Tėvų Marijonu .r Matia- 
napolio Rėmėjų valdybos vardu kviečiame visus mūsų 
geradarius dalyvauti.

marianapolio tėvai marijonai 
T»va« VALENTINAS ATKOCIUS. MIC Vyr**ny*rs
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2 LUKŠA centro įstaigos patai- pariški 
pase įvyko pusmetinis direkto- 1964 j

vavo dvasios vadas prel. J. F. 
Baltusevičius, pirmininkas Le
onardas šimutis, vicepirminin
kas adv. Thomas E. Mack, sek
retorius V.T. Kvetkas, iždinin
kas P.J. Karašauskas, iždo glo
bėjai — Leokadija Donarovich 
ir Vincas Abromaitis, gydyto- __  ___._____
jas kvotėjas dr. Wm. Krikščiū-* sps kuopos prašomos joms mi-

■ nas, direktoriai — inž. Antanas 
Rudis, dr. Vladas Šimaitis. J.B. 
Laučka ir redaktorius Matas 
Zujus.

r ■ - • ... |

Dabar jūs galite aplankyti savo artimuosius Lietuvoje —
IfiMu jotatea taip pat sutvarko pramogines ir biznio keliones | 
visua Sovietų Sajungo* valdomus kraStus. Mes parūpiname v42?" 
autvartaMaa teparvadjM ir Irt. SmullresnkMna taformadjoms ra^r- 
ktte/akambtaddt daugiausia patyrusiam Kelionių biurai j R. Europa

COSMOS TRAVEL BUREAUJnc.
45 W. 45 Street. New York 36. N.Y. a Tel. Clreie 5-7711

baigs Susivienijimo TBse meti
nėse, būtent, lapkričio 22. Vi-

statytas kvotas įvykdyti. Nutar
ta 1965 metais naujų narių va
jų pravesti- vasario, kovo, ba
landžio ir gegužio mėnesiais.

ateities laidas, ir šiam reikli 
$kirta daug dėmesio. PreL JJ 
Baltusevičius, adv. TE. Mm 
ir Leokadija Donarovich išriti 
ti komisijon paruošti anke 
patirti jaunimo pageidavima 
ir sugestijom ir rūpintis, Įa

Cossnos Parcels Express Corp.
Paskubina siuntini draugams ir giminėms j bet kurią SSSR dali

Ucensed by V/O Vneshposiltorg
SIUNTINIAI APDRAUSTI — PRISTATYMAS GARANTUOTAS 

—- GAVĖJAS NIEKO NEMOKA ------
Visuose mtoni skyriuose itts rosite dideli patrinkima mediiag»; 
moteriAkiems ir vvriSkiems drabužiams ir tuo sutaupysite nei nrr- 
kant kitur. Jūs salite gauti ir kitokiu reikmenų tinkamų siunti
niams pigiau nei bet kur kitur. Dėl papildomų informacijų ir nemo
kamų kainaraičių rašykite ar aplankykite jums artimiausią skynų:

spa- 
Mo-

Visi 
gra-

taip

40 valandų atlaidai šv. Al
fonso bažnyčioje prasidės iš
kilmingomis mišiomis spalio 18 
d. 10 vai. ir baigsis spalio 20 
iškilmingais mišparais, 
kviečiami dalyvauti šiose 
žiose apeigose.

Didysis choras, kuris
gražiai gieda per sumą, pradė
jo repeticijas. Kviečiami nauji 
choristai, kurie turi gerus 
balsus ir nori Įsijungti į chorą. 
Chorui vadovauja Charles Cha- 
ipelle.

Vadovą Laukaiti išrinko lie
tuvių posto 154 vadu. Lietuvių 
postas per metus pats rengia į- 
vairius parengimus ir taip pat 
dalyvauja bendroje legionierių 
veikloje.

Suaugusiųjų klubas metiniam 
savo susirinkime spalio 2 iš- 

.. rinko naują valdybą. Nutarta 
“Halloween Party’ ’ surengti 
spalio 31 lietuvių svetainėje.

' Nariai raginami gausia atsilan
kyti. Bus premija už keiščiau- 
sį kostiumą ir kaukę. Nariai 
kviečiami ateiti su kaukėmis.

C.Y.O. — šv. Alfonso parapi-. 
jos jaunimas rankasi kiekvieną 
penktadienio vakarą šv. Alfon
so parapijos kambariuose, kur

BALTIMORĖS ŽINIOS
Našlių balių ruošia moterų 

piliečių klubas šeštadieni, 
lio 17, lietuvių svetainėje,
terys kviečia visus. Pelnas ski- 

- riamas Balfui ir labdarybei.

Rūtos ansamblio iš New Jer- 
sey koncertas bus spalio 24 lie
tuvių svetainėje. Vakaro vedė
jas bus aktorius Vitalis Žukaus
kas, kuris neseniai buvo pasi
rodęs Baltimorės scenoje ir 
juokino publiką savo anekdo
tais. Šį visą linksmą vakarą 
rengia prekybininkas Jonas Ja
kubauskas, kurio valgių stalas 
gerai žinomas ‘Hollins Market’.

Visi lietuviai kviečiami daly
vauti.

Jonas Unitas-Jonaitis, garsus 
Baltimorės Colts . futbotistas, 
gerai pasirodė paskutinėse su 
kitomis futbolo komandomis 
rungtynėse. Jonas nors ir ne
moka lietuvių kalbos, vis prisi
pažįsta, kad jis lietuvis. Linki
me jam sėkmės ateinančiose 
rungtynėse.

Juozas Naidičius, senos kar
tos lietuvis, po ilgos ir sunkios 
ligos mirė spalio 3. Velionis bū
damas jaunesnis vertėsi preky
ba. Gedulingos mišios buvo šv.

mo organizacijų nariai draudėsi 
reikalam pasirinktų Kat Susi-j 
vienijimą.

Amerikos Lietuvių Tarybon 
atstovais perrinkti: prel. J. F.l 
Baltusevičius, L. šimutis ir V.| 
T. Kvetkas.

Apsidraudimas Kat. Susivie
nijime yra tikras ir saugus. 
Turi moderniškus apdraudos 
planus, šalia saviša^aos, Susi- j 
vienijimas remia lietuvių tau- ] 
tos 'gyvybinius reikalus.

Lietuviam katalikam 
šia vieta draustis Kat. 
nijime.

geriau- ■
Susivie-

M. Z. SUSIDOMĖJUS. Nuotr. V. Maželio

o BUFFALO «, N.Y. — 332 Filimore Avenue .............TL 8-2074
o CHICAGO 22. III. — 2222 W. Chica«o Avenue .........BR 8-EMS
o NEW YORK 1 N.Y. — 39 - 2nd Avenue ...................Au 4-5458
o NEW YORK 11. N.Y. — 135 W. 14th Street ...........CH 3-2533.
e BOSTON 18. Mass. — 271 Shawmut Avenue ..........  tt 2-1787
o SO. BOSTON 27, Mass. 327 We*t Broadway ----- Tel. 268-0068
e DETROIT. Mich. — 730 Michiqan Avenue .............. Vi 1-5355
o GRAND RAPIDS. Mich. — 636-38 Bridže SU N.W. GL 8-22S6
o BROOKLYN 11. N.Y. — 370 Union Avenue ........... EV 4-4952
o BROOKLYN 7, N.Y. — 600 Sutter Avenue ............ &• 5-8808
o ATHOL, Mass. — 61 Mt. Pleasant Street ................  CH 9-6245«
• CHICAGO 8, Iii. — 3212 So. Halstead Street ....„— 5-2737
• CLEVELAND 13. Ohio — 904 Literary Road ......... TO 1-1068
• HARTFORD 14, Conn.—200 Franklin Av, Tel. 233 8030.248 0215
• HAMTRANCK. Mich. — 11333 Jos. Campau ..........TO 7-1575
e IRVINGTON 11. NJ. — 762 Springfield Avė. ... ...... ES 2-4685
• YOUNG8TOWN 3, Ohio — 2" Fifth Avenue ..—R« 3-0440
e YONKERS. N.Y. — 555 Nepperhan Avė....................... GR 6-2781
• LOS ANGELES 22. Caiif. — 960 So. Atlantic Blvd... AN 1-2994
• LAKEWOOD. N.J. — 126 - 4th Street ......................  FO 3-8569
• NEWARK 3. NJ. — 428 Sorin0field Avenue .......... 3-1797
• NEW HAVEN, Conn. — 509 Conqress Avė.................. LO 2-1446
• PATERSON 1, N.J. — 99 Main Street ......................  MU 4-4619
• PASSAIC. NJ. — 176 Market Street..........................  GR 2-6387
• PHILADELPHIA 23, Pa. — 525 W. Girard Avė........  PO 5-5892
• PITTSBURGH 3, Pa. — 1307 E. Carson Street......  HU 1-2750
e SAN FRANCISCO, Caiif. — 2076 Sutter Street....... Fl 6-1571
• VVATERBURY, Conn. — 6 John Street . .................- PL 6-6766
o WORCESTER, Mass. — 174 Millbury Street -------- 8-2868

KAS ATSITINKA SVAIGINANTIS ALKOHOLIU?
Gurktelėjus stikliukėlį deg- gija, o likusis pašalinamas kvo

tinės, sakysime, 50 procentų .pavimo ir inkstų per pūslę. Di- 
alkoholio (100 proof), mūsų 
skilvio sultys griebiasi skubos 
darbo: stengiasi atmiešti iki 5 
procentų, kol alkoholis susi- 
siurbia Į skilvio sieneles. Jei 
tuo metti skilvyje būna virški
namo maisto, tai įsisiurbimą 
kiek sulėtina. Jeigu skilvis tuš
čias, tai trečioji dalis alkoholio 
tuojau patenka į kraują; jį su
geria skilvio smulkučiai siūle-

’ silinksmina. C.Y.O. teniso žai
dynės dalyvavo Vincas Dūlys, 
Kazys Uleckas ir Jonas Šal
kauskas.

laidotas Holy Redeemer kapi
nėse. Liko nuliūdusios dukros 
Elena ir Agnietė.

Jonas Obelinis

NEW BRFTAIN, CONN.
Dabar yra atsikėlęs naujas 

vargonininkas Jonas Beinortus, 
kuris sužinojęs, 'kad čia ankš
čiau veikė choras, ėmėsi jį at
gaivinti. Jau sudarytas ir ko
mitetas, į kurį be paties vargo
nininko įeinar vicepirm. Miss. 
Dorothy Gužauskas, sekreto-

Senesnio amžiaus klubas. — 
•Prieš ketvertą metų, 1960, 19 
žmonių suorganizavo vyrų ir 
moterų senių klubą, kuris pasi
vadino New Britaino lietuvių 
auksinio jubiliejaus klubu. Da
bar šis klubas turi 206 narius.

Nariai įstodami moka meti
nio mokesčio 1 dol. Baigiantis rius Miss Marcy Kvedas, Mrs. 
metam, rengiamas banketas ne
mokamai. šiemet toks banketas 
bus spalio 29. ketvirtadienį, lie
tuvių svetainėje, 354 Park gat
vė. Pradžia 5:30.

Per tuos ketveris metus mi
rė 22 klubo nariai. Susirgus 
klubo nariui, jį aplanko namie 
ir ligoninėje. Mirties atveju, 
velionies šeimai klubas sutei
kia Įvairių patarnavimą.

Atgaivinamas choras. Prieš 
kuri laiką veikė šv. Cecilijos 
choras, turėjęs virš 30 narių, 
dainavęs Įvairiuose parengi - 
muose ir daug kur pasirodęs. 
C.ioras vėliau pamažu suiro.

Betty Ann Liudžius, socialinių 
reikalų pirm. Joseph Liudžius, 
Charles Stasiukevičius, Victor 
Stašaitis. Linkime chorui kuo 
geriausios sėkmės.

Pranas NaunčHcas

Drąsus studentas
Sūnus parsineša pirmuosius 

pažymius už savo mokslą ir ro
do tėvui. Tėvas klausia: “Ar 
pas jus rašo pažymius ir už 
drąsumą?”. Sūnus atsako: “Ne, 
tete, tik už mokymąsi!”. Tėvas: 
“Gaila, gautum gerą pažymį, 
jeigu drįsti man rodytis su to
kiu savo mokslu”.

GRANE SAVINGS&Loan Association

kučiais), kurie jungia arterijas 
su venomis. Kita dalis alkoho
lio susigeria smulkiose žarnose. 
Alkoholis yra vienintelis mais
tas. jei būtų galima jį taip pa
vadinti, kuris plaukia į kraują 
be virškinimo. Užtat taip grei
tai jaučiamas jo veikimas.

Toliau alkoholis eina pro ke
penis. Čia susitinka su deguo- 
niu, atnešamu kraujo. Deguo
nie pagalba alkoholis paverčia
mas šiluma ir energija. Žmogui 
tuojau darosi šilta ir smagu. 
Jei geriama lėtai, tai kepeny
se alkoholio paverčiama šiluma 
daugiau ir greičiau ir tada ma
žiau jaučiama apsvaigimo; tik 
darosi šilta. Kepenys per vieną 
valandą gali paversti šiluma ir 
energija apie tris ketvirčius un
cijos alkoholio; likusis, neper- 
keistas, venomis nuteka į širdį, 
išsiskirsto po visą kūną ir 
smegenis. Tada pasijaučiama 
apsvaigus.

Stambesni asmenys, išgėrę 
tą patį alkoholio kiekį, jaučia
si mažiau girti, negu mažo 
ūgio ir liesi. Stambesnis kūnas 
turi daugiau skvsčio ir kraujo 
alkoholiui atmiešti, tad mažiau 
ir svaigina. Maždaug po vienos 
valandos ir ketvirčio apie 90 
procentų alkoholio virsta ener-

kitimas be protingos savival
dos. Pakilusi energija veda į 
ginčus, kivirčius, muštynes.

Girtojo psichiką labai taik
liai aptaria daugybė lietuviškų 
patarlių, pagrįstų gyvenimo pa
tirtimi. štai keletas: Girtam ir 
Nemuną perbristi nebaisu (Liš
kiava), Girtam ir saulė dangu
je girta (Lieplaukė), Girtam ry
tojus nerūpi (Joniškis), Girtam 
tiesa nereikalinga (Kelmė), Gir
tas dainuosi, blaivas' vaitosi 
(Veliuona), Girtaš dūksta be 
drignių (Merkinė), Girtas išple
pėjo, ką negirtas galvoje turė
jo (Valkininkai), Girtas rojum 
palaiko ir kiauliatvartį (Šven
čionys).

Girtumas išveda iš pusiausvy
ros ne tiktai dvasią, bet ir kū-

dėtis persisotinimas alkoholiu 
skilvyje sukelia spazmas, ir jis 
su visu maistu varomas laukan 
per burną. Sakoma: “jis tašo 
ožius, arba važiuoja į Rygą”..

Atmiešiant alkoholi vandeniu, 
darbas skilviui žymiai paleng
vinamas. Jis gauna jau atskies
tą mišinį, kurį labai greitai su
traukia į savo sieneles ir krau
ją. Dar daugiau paskubina į- 
siurbimą angliavandeniai ” (so
da), sumaišyta su alkoholiu. 
Yra klaida manyti, kad tuo bū
du mažiau svaigins, negu pa
ėmus grynos degtinės. Alko
holio kiekis lieka tas pats, bet 
pirmuoju atveju greičiau susi
geria i kraują, šampanas dėl to 
taip greitai “muša į galvą”, kad na. Yra žinomas ipagiriojančio 
jis turi priemaišų, kurios pasku
bina kelia į kraują. Geras kau
šas alaus turi tiek pat alkoho
lio, kiek uncija degtinės, bet 
alus ir vynas turi virškinamų 
medžiagų (baltymų, angliavan
denių), kurios sulėtina alkoho
lio Įsisiurbimą. Alum ir vynu 
pasigeriama lėčiau ir didesniu 
kiekiu.

Siųskite į Lietuvą ir SSSR
DOVANŲ SIUNTINIUS |

— gerą atraižą medžiagos paltui, kostiumui ar suknelei. 
Pasirūpinkite medžiagos išsiuntimu tuojau! Išpardavimas i 
nepaprastai žemom urmo kainom atraižų vilnonės me- ! 
džiagoS — importuotos ir vietinės — trijose krautuvėse:

S. BECKENSTEIN, Ine.
■

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

Krautuvės atviros kasdien Ir sekmadieniais, 
išskyrus šettadienius, nuo 9 ryto iki 6:30 vak. z .

S. Beckenateino krautuvėse kalbama rusi&kai, lenkiškai, ukrainižkai

Važiuoti BMT išlipant Kssex Street, keltis elevatorium j 
viršų arba IND traukiniu D-6 Avenue iki Deiancey St.

Atsineškite šį skelbimą, kuris bus ypatingai įvertintas.

Hll

B. B. Pt£TKIEWICZ. Prm.
47 nnd Rockuell Street. Tel. LAfayette 3-16R3 

Nemokamai vieta RiitontobiHanw>

41 /2 % INVESTMENT 

ACCOUNT?
Mokame nuo 1962 metų vasario 1 Utenos

Pinigai JdHi prie# mėnesio 15 d. duoda divMend»m uit vtas mėnesi 
Dividendai mokami sausio Ir liepoa 31 d.
Prašome aplankyti nauR mOsu nam*.

VAI.ANTX>R- Pinnd ir ketvirt 9:00 ryto 8-30 vokam; Antrad it 
penkladien; 9 00 ryto — 5:00 vakaru; •eOUuttenate' 
9:00 ryto — 13.00 dienos TreCiadleniaio uSdaryta.

f\

Aticoholio nedidelis kiekis 
atleidžia nervus ir sumažina į- 
tempimą. Tačiau tuo pačiu 
ruožtu sumažina žmogaus dė
mesį. atmintį, budrumą. Tyrinė
jimai visuotinai rodo, kad po 
dviejų stikliukėlių akys men
kiau reaguoja į šviesą, ausys 
į garsus, kojos — į taisyklin
gus judesius. Smegenys apdu- 
ia. Alkoholio itako'e rodosi ga
lima daryti tai, kas blaiviam 
neįmanoma. Atsiranda drąsos 
kalbėti, pasakoti, daugiau pasi
tikėti savimi važiuojant auto
mobiliu, nepaisyti pavojų. Su
sidaro savotiškas dvasioje pa

troškulys: geria vandenį kibi
rais ir trokšta. Mūsų kūno ce
lėse dėl alkoholio sutrinka nor
mali vandens ir mineralų apy
taka. Atsiranda troškulys, bet 
nieku neapraminamas, kol al
koholis organizme sudega arba 
išsivalo. Nukenčia kepenys, ku
rios daugiausia degina alkoho
li, ir pažeidžiamos smegenys. 
Girtumas pamažu veda į bepro
tybę.

Jungtinėse Amerikos Valsty
bėse yra apie 47 milijonai al
koholikų ir 70 milijonų ma
žiau ar daugiau nugeriančių. 
Ir mūsų jaunimas, kuris beveik 
jokiam savo pobūvyje neapsi
eina be “stikliukėlio mažyčio” 
ar kaušo alaus, ir dar garsina
si, kad bus gėrimų vakare, 
bankete, koncerte —dar jau
nam amžiuje stato ateitį į pa
vojų: “Girtam rytojus nerūpi”. 
Ar tikrai nerūpi?

(Sekant RD 1957 “What hap- 
pens when you drink”)

VILNONĖS MEDŽIAGOS JOSŲ ARTIMIESIEMS 
IMPORTUOTOS IR VIETINĖS

Vilnonės medžiagos kostiumams, paltams ir suknelėms. Taip pat 
šilkinės, maišytos, spalvotos, lovoms užtiesalai, vilnonės skaros ir 
šalikai — Geriausios rūšies pfgflaustomis kainomis. Specialus pa
tarnavimas paruošiant pakfetus Į Europa. Uieikite ir įsitikinsite’

SUPERIOR PIECE GOODSCORP.
200 Orchard Sf. Tat AL 44319 Nw lork2. N. Y. '

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

DIDMENŲ IR MAŽMENŲ PREKYBA ;
— DIDELIS PASIRINKIMAS AUDINIŲ —

• Vyrų ir moterų eilutėm, apsiaustam, suknelėm ir kt.
• Audiniai .angliškos ir vietinės vilnos, šilko, medvilnės
• Specialiai žemos kainos siunčiant audinius į užsienį

> • Mes padidinome savo patalpas, kad galėtume geriau 
patarnauti klijentams. Prašome užeiti ir pasižiūrėti.

Bendromis jėgomis kurkime stiprią pelningų instituciją!

LITAS INVESTING CORP, Ine.
Malonu kvfeėta prtafaMti prie bendrovės plėtimosi perkant LITAS 
Akcijas. Lėta* bendrovė akcininkų kapitale investuoja pelningai iki 
13% ir konsei vaty vial j trumpalaike*—užtikrinta* psskotea. pirmus 
ir antrus "mprtgage”. namus ir t.t. Progai peaftaikta, nedidelė ka
pitalo AaSs yra investuojama ir | Akcijų Birią.

Visais airei jų pirkimo reikalais prašome kreiptis:
V. VEBELIONA8, 100-21 89th Are, Rfchmond HUl M.T.; HI 1-0709 

> art*
A. VEDfCKAB 83 Morgan SU Steuifbrt. Conn. - Tek 3254997 
Darko valandbe: MoktedtefOaift 8-9 vak vak.; Wta<tnfala fT-4 vai.

Norite geros meniškos lot. grafijos —
PORTMTO-8EIMOS-VAIKŲ

•vaisto vertavto. krtMtynų. gtmtaAenhi, poMvfu to kt nua. 
trauku; norite atnaujtatl seną tMogratlM? Jnna geromis aglygomia 
padarys —

VYT. MAŽELIS
* 422 Msnshsn Sfroot, Ridusu o o J, Brsotiyn, N. Y.

TaLHYocirrt 7-4477
IŠRADINGAS salMno lankytojas.



Rungtynės prasidėjo mums

ATSIUSTA paminėti
doleriai.

tHSPLAY

Glaaa A 8ha6e Co. 3164 Webrter Av.

DARBININKO 
nauji skaitytojai
V. Chase, Minneapolis, Mina.

VL Bajalis, Detroit, Mich. B.

jos ir gretimųjų skričių nepe
riodinis žurnalas, Tomas II, 
knyga 1. Turinyje: J. Jakštas 
1863 metų sukilimas Lietuvoje, 
K Matulaitis — Kronininkų

LAK žaidė tokios sudėties: 
Jankauskas; Malinauskas, Re- 
meza I; Trampas, Remeza II, 
Kalina; Gennaro įBileris), Vai
nius, Bianchi, Masso, Bud-

ADVOKATAS

37 Sheridan Avenue 

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

HAVEN REALTY

SCHALL

SAVARE8E ITALIAN 
PASTRY 8HOP

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

36-38*40 STAGG ST. . BROOKLYN 6, N. Y.
H'-’ĖVlSNiėB STagg 2-5038

moji futbolo vienuolikė; žato 
dama namie, patyrė įratunČ* 
iima pirmenybių rungtynėse.

n autas bet kiek įkandus Mū
siškiai baigė pirmą kelmį savo 
naudai 3:1. Pralaimėjo antra-

ARMSTRONG PLASTIC COVERS 
12 Gauge Plastic - 10 Gauge Plautie 
Gold binding > Silver Rindiag. We 
darė competition—fully guaranteed, 
easy terma arranged. Call Sun. GE 
5-6515, 820 Noetrand Avė.; call fac- 
tory 9 AM - 8 PM PR 3-8698. Spe- 
cial consideratioa to reBg groups.

atpuolė Arbngtono komanda, bet 
jos vieton įsikėlė stipri MTT koman
da, kuri laimėjo ttų metų Bostono 
tarpkolegines varžybas. Aukičiau- 
sion grupėn įeina: Cambridge su 2 
komandom. Harvardo univ., MTT, 
Boylstono, Sylvaida ir Lietuvių ko-

RESTAURANTS

WM3 GAUBI TAVOM

VYTAUTAS BELECKAS

žuviniai pietūs. Pirmos rūiies be-

baras - restoranas

Salėje gali tilpti 100 dalyvių

REAL ESTATE

produktai urmu ir mažais kiekiais. 
Kasdien. Šviežios — namų gamybos

OYSTER BAY RE8TAURANT

Pietūs - Vakarienė - KokteUai

Treat YourseK to the Best 
CONTINENTAL FOOD 

at its super best 
Resonable Prices

REX RĘSTAI) R ANT

Chess Review, spalio nr. paskelbė 
šių metų 'antrojo pusmečio Ameri
kos korespondentinių žaidikų gar
bės sąrašų (Postai Chess Ratings), 
kuris pradedamas šitaip: 1. Hans 
Berliner, Md. 2016, 2. Robert Stein- 
meyer, N.Y. 1856, 3. Kazys Merkis, 
Masa 1852, A Ignas Žalys, Que. 
1830; 23-ju įvardintas J. Stonkus 
su 1686. Kiti iš stipriau įvertintų

1883 MADI8ON STREET 
BROOKLYN 27, N. Y.

Wilk>ughby Avė., Brooklyn, N. 
Y., 11221.

ALBERT MAIER, INC. 
PO R K STORE

banketo bedėjai: LH 5-8402.
31-01 Broadvray, Artelia, L.I.

Darbininkas naujiem skaityto 
jam pirmiem metam kainuoja 
tik 5.00 doL 'Darbmiitico reika-

PRANAS BRUCAS, savininkas 
86-16 JAMAICA AVĖ. WOOOHAVEN 21, N. Y.

__________ Tei. Vlrųinia 6-9519 ______

S & G MEAT MARKET 
ANTANAS VAITKUS, vedėja*

TRIMBLETT EXTERMINATING 
CO. •— Pešt Coutrol

Industrlal, Conunerdal, ReMdential 
Member <rf National Pert Cmitrol 
Association. — 288 Bakhria Ave^ 
Jeraey City, N. J. (201) OL 6-8852 

-------- Free Estimates-------

For Betier Weddings 
ųad Weekend Dancing

TUXEDO BALLROOM
210 E. 86th St and 3rd Avė. 

New T«* City 
RE 4-7335

Brome 57, N.Y. TRemant 8-8193

JUOZO ir IZABELĖS MISIŪNŲ

RAY’S LIQ(JOR STORE
Galima gauti įvairiausios rūšies amerikiečių ir importuo
tų gėrimų . . . Didžiausias pasirinkimas degtinės ir vyno.

103-55 LEFFERTS BLVD. RICHMOND HRL, N. Y.

Telefonas: Vlrginia 3-3544

RĖPUBLĮC Liquor Store, Ine.
322 Union Avenue, BrooHyn II, N.Y. 

Telefonas EY 7-2089 
JUOZAS BRUŽINSKAS, Manager

Didelis pasirinkimas įvairių vynų, degtinių, konjakų, midų 
šventam bei kitokioms progoms

UŽTIKRINU, kad mano vyrui patinkate.

Kelionei ir TV užkandžiui —

G AVOKET 
votaerAns 

ADVOKATAS 
41-40 74th Street 

Jacfceon Beakta, N. T.
Tat MĮMMi S4828

so. Priteista 11 m. baudinį 
Trampas nelaikomai trenkė į 
vartus. Neilgai trukus — susi
grūdimas prie GAAC vartų. Į 
vartus šauna Varnius atšokusi 
kamuolį Bianchi gražina j tink
lą. Nevykęs Jankausko išbėga
mas, ir GAAC švelnina 2:1. 
Bet neilgai trukus ir vėl dvie
jų įvarčių skirtumas. Greitasis 
Budreckas pasiveja beviltiškai 
į užribį beriedantį kamuolį ir 
visų nustebimui įsuka į tuš
čius vartus.

Baigus kelinį dviejų įvarčių 
persvara ir antrą kelinį žai
džiant su saule užnugaryje, vi
si manė lietuvius tikrai laimė
siant Deja, išėjo kitaip. Prie
šininkas pasirodė turi geriau 
techniškai ir kondiemiai pa
ruoštą vienetą, prieš kurį mū
siškiai antrą kelinį buvo bejė
giai. Remėza I po ilgesnės per
traukos jautėsi nejaukiai ir ne
užtikrintai. Remėza fl, atrodo,

na, žaidžiąs saugu, per daug ei
davo pirmyn, palikdamas save 
žmogų laisva. E mūsų Amigų 
šiek tiek patenkinamas buvo 
tik Masso. Bianchi, atrodo, ne- 

. suranda savo vietos. " r •.
S _______ . .___ : -_____

TB,. apysaka, išleido tNidos -Kny
gų Klubas Londone, Anglijoje, 
143psl., kaina 160 doL

Antanas Šukys — -DU MEDI
NIAI IR TRYS GaLEŽSOAI 
KRYŽIAI, atsiminimai iš Lietu
vos nepriklausomybės kovų

-laimėjo 1:4 (0:3). 191Ū1931 metais, išleido Ni-
Seštadienį mažučiai draugiš- dos Knygų Klubas t Londone, 

kame susitikime su Emtrechtu Angūjoje, 376 psL, kaina 3 dol 
baigė k0-___________________ Juozas Girnius — ŽMOGUS

BE DIEVO, išleido Į Laisvę 
Fondas Lietuviškai Kultūrai

kas, Toronto, Ont., Canada — 
(A.G. Matukui, MJ). Torrance, 
CalM. A. Baškauskienė, Brock- 
ton, Mass. — R.L. Valaičiam, 

TAUTOS PRAEFTffiS, istori- sausko, 564 pri., kaina 5.50 Hollywood, Calif. 'Dr.^S. A.
Ba&is, Wasbington, D. C. —R. 
Bačkiui, Madrid, Ispanija, P. 
Kundrot, So. Euclid, Ohio — 
K. Cutela, Cleveland, Ohio, Z. 
Snarskis, Worcester, Mass. — 
E. Kruzikui, Waukėgan, H L, 
IAjM. O’Shea, Arlington, Mass. 
•R. Gerčiui, Lawrence, Mass. G. 
Naujokaitis, River Edge, N.J. 
— R. Bielkevičius, Amherst, 
(Mass., Tallat-Kelpša, Paterson, 
NJ., dukrai V. Tallat-Kelpša,

aštalo Sosto ir Jėzuitų ordino 
pirmieji bandymai jėzuitus įkur
dinti Lietuvoje, Vilniškis — 
Lietuviai Vilniaus krašte, P. 
Rėklaitis —Lietuvos senoji kar
tografija, S. Dirmantas -
Kazimieras Semėnavičius, J. K. tuvių Dienų leidykla, 4364 Sun- 
Karys — Išskiriamieji ženklai sėt BhkL, Los Angeles, Calif., 
lietuviškoje numizmatikoje, V. 142 psL kaina 2 doL

PRIE AFRIKOS PAVILJONO pmuWje parodoje New Yorke. Paroda 
uždaroma spalio 18. Nuotr. V. Maželio.

Liulevičius — švietimo židi
niai tremtinių stovyklose, J. 
Rūgis — Sibiro lietuvių bata
lionas 1918-19, P. Jatulis — 
Žemaičių vysk. M. Pacas Padu
voje ir k. Redaktorius J. Dai- 
nauskas, numerio kaina 5 doL

ANTANAS SMETONA, jo vi
suomeninė, kultūrinė ir politi
nė veikla, išleido Lietuvių Tau
telė Sąjunga New Yorke, 740 
psL, kaina 12.50 doL Monogra- 
Ifijos užsakymus priima: K. Po
cius, 3906 Fir St., East Chicago, 
Ind., 46313. .

DR. J. Prurakis — MOKS
LAS IR REUGEJA, išleido Lie- 

*V. Cukuras, Putnam, Conn. L. 
Petrauskas, New York, N.Y. 
tM. Tamašauskas, Maspeth, N.Y. 
J. VHpišanskas, Brooklyn, N.Y. 
Budreckas, Middle ViDage, N.
Y. V. Vefis, Girardville, Pa., 
P. Judickas, Woodhaven, N.Y.
Z. ’ Motiejus, .E. Chįcago, Ind. 
LK. Skrupskelis, Columina, S. 
C., S. Kundrotas, Huettęnfeld,

Brooklyn, N. Y. — V. Sinkevi
čiui, New Britam, Conn.

Sveikindami naujuosius skai-

1216.
Bedimino Šveikausko viena lai

mėtų partijų Bostono p-bėse. Bal
tieji: S. Weisman, juodieji — Ged. 
Šveikauskas.

1. 414 Žf6 2. c4 g6 3. 8f3 Rg7 4. 
g3 c5 5. d5 b5 6. c:b Va5+ 7. Rd2 
V:b5 8. Zc3 Vb7 9. e4 0-0 10. Vc2 
Ža6 11. a3 Kbk l2. Bbl d6 13. Rg2 
e6 14. d:e6 R:e6 15. Rf4 Bbd8 16. 
0-0 d5 17. tgi d4 18. 2:R f :e6 19. 
e5 2d5 20. 2:2 e:2 21. Bfel Ve7 22. 
e6 c4 23. Va4< Žc5 24. Vc6 2d3 25. 
Rg5 Rf6 26. Rb6 Be8 27. Bedi 2e5 
28. Va4 d3 29. Bei 2g4 30. Rd2 Rd4 
31. Rb4 VfB 32. Bfl R:f2+ 33. Khl 
V:e6 34^ b3 35. h# V:g4 36. 
R«K+ Klį8 3|. Rę3+ Re£38. R:e5 
B:e5 39. V:c4 Bh5-f- matuoja.

Chinese Garden Restaurant Hillside 
-Gunhill area serving hincheon, din- 
ners, supper. Authentic Cantonese 
cuisine, newly decorated, air-condi- 
tioned. Special attention to rehgi- 
ous groups, societifes, chibs, parties. 
Mr. Chin your bort; near Post Road 
Tbeater, free parking; outgoing or- 
ders accepted by pbone, call OL 5- 
028L 3483 Boston Rd., Brome, N. T.
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Lietuvių kultūros židinio sta
tybos vajaus reikalais šaukia
mas New Yorko ir apylinkės 
lietuvių organizacijų ^Idybų 
atstovų posėdis spalio 23, 8 v. 
v. Darbininko redakcijoje. In
formacijos reikalu telef. GL 2 
2923, vakarais GL 5-7063.

Apreiškimo parapijos cho
ras šiomis dienomis pasiuntė 
Šiluvos koplyčiai VVashingtone 
šimtą dolerių auką.

Jau ateina i talką kultūros 
namu statybai

Liet, studentų skautų N. Y. 
skyrius kviečia visus rytinio 
pakraščio lietuvius atsilankyti 
i vaidinimą “Antrasis kaimas”. 
Vaidinimas bus lapkričio 21 
Show Boat restorane. 814 Ja- 
maica Avė. Pradžia 7 v.v. 
Po vaidinimo šokiai, grojant 
naujai sudarytam R. Butrimo 
orkestrui. Rengėjai nusprendė 
— visą gautą pelną paskirti 
Nevv Yorko lietuvių kultūros 
namų statybai. Tai pirmoji or
ganizacija, Įsijungianti i šį va
ju!

Kas norėtų gauti geresnes 
vietas, gali užsisakyti staliukus 
iš anksto pas Seldą Nemickie- 
nę, 86-02 76 St., Woodhaven, 
tel. MI 2-2117.

BALFO SEIMO DARBŲ TVARKA
Balfo seimas, kuriame bus 

atžymėta 20 metų veiklos su
kaktis. bus New Yorker viešbu
tyje (34 St. ir 8 Avė.).

Šeštadieni spalio 17
9 vai. — registracija ir di

rektorių posėdis. Posėdžiauja 
tie direktoriai, kurių veiklos 
kadencija baigiasi su šiuo sei
mu.

10 vai. — atidarymas: Balfo 
pirmininko prel. J. Končiaus 
žodis, prezidiumo bei komisijų 
sudarymas, sveikinimai, centro 
valdybos, revizijos komisijos 
ir vietovių pranešimai, diskusi
jos. Balfo sukakties minėjimas. 
Po pietii dr. Elenos Armonie- 
nės paskaita: Gairės ateičiai. 
Direktorių ir revizijos komisi
jos rinkimai, nutarimų ir rezo
liucijų priėmimas. Posėdis bai
giamas apie 5 vai.

Išnuomojamas nedidelis na
mas lietuvių apgyventame rajo
ne vienam arba dviem senes
nio amžiaus žmonėms. Kreiptis 
Great Neck, N.Y., tel. HU 2- 
1316.

WAGNER THE ATER
Kasa atidara Penktadieniais 6 vai. p.p. 

šeštadieniais iki filmos pabaisos; 
Trečiadieniais — 12 vai. dianes.
Penktadienį, spalio 16 d. — iki 
Trečiadienio, spalio 21, 1964

Linksma, nuotaikinga filmą —
DER VERKAUFTE GROSSVATER

Vaidina :
V. Bach. H. Moser. H. v. Meyerinck 

Priedinė filmą:
“Avė Maria“

Ir naujausia Vokietijos savait. apžvalga

I N I T1U M 
SEMEST RI 

rengia 
AKADEMIKAI SKAUTAI 

spalio 17 d. 
8 vai. vakare 

Lietuviu Atlety Klube 
1332 Halsey St.. Brooklyn. N. Y.

Staliukai mi užkandžiais ir gėrimai* 
Lietuviška tokių muzika 

Jojimas. Įskaitant vaišes, asmeniui $1 50 

MALONIAI VISI KVIEČIAMI

Redakcija ........................
Administracija ..............
Spaustuvė ......................
Vienuolynas ....................

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

Lietuvos vyčių 12 kuopa 
rengia šokius spalio 24 d. 9:30 
vai. vakaro Aušros Vartų pa
rapijos salėje New Yorke, 570 < 
Broome St. Kviečia visą jauni
mą.

Dail. V.K. Jonyno kūrinių 
paroda atidaroma spalio 17 
Gallery International Clevelan- 
de. Išstatyta litografijos, akva
relės, skulptūra, medžio raiži
niai. Paroda tęsis iki lapkričio 
19.

Santaros-Šviesos Federacijos 
visuotinis narių suvažiavimas 
Įvyks šeštadienį, spalio 17, 
Nevv Yorke, Idlevvild Riviera 
viešbutyje, prie Kennedy aero
dromo. Pranešimus apie kultū
rinę ir politinę veiklą ir orga
nizacines problemas padarvs 
Algimantas Mackus. Raimun - 
das Mieželis, Leonas Sabaliū
nas ir Jonas Valaitis. Pradžia 
9 v.r.

Baltas gavo aukų. Mirus ge- 
neral. konsului J. Budriui, vie
toj gėlių adv. Pranas Aleksis 
paaukojo 25 dol. Balfui, LDK 
Birutės karių šeimų moterų ri
jos N.Y. skyrius 10 dol. Vasa
rio ’16 gimnazijai; mirus dr. 
V. Tercijonui, Vasario 16 gim
nazijai 15 dol. paaukojo Aleks
andras ir Birutė Bazevičiai.

7 vai. toje pačioje salėje 
banketas. Banketo meninėje 
programoje pasirodys kankli
ninkės ir moterų kvartetas.

Sekmadieni, spalio 18
11 vai. iškilmingos mišios 

Angelų Karalieės bažnyčioje. 
Pamokslą sako kun. kleb. V. 
Martinkus.

12:30 v. pirmas direktorių 
posėdis Angelų Karalienės pa
rapijos salėje.

4 vai. popiet Apreiškimo pa- 
rap. salėje Brooklyno vaidinto
jų trupė vaidins A. Kairio Di
agnozę. Režisuoja Vitalis Žu
kauskas. Pelnas skiriamas Bal
fui.

Iš Lietuvos vyčių veiklos
Newark, N.J. — Lietuvos 

vyčių centro valdybos posėdis 
šiame mieste bus spalio 17 šv. 
Trejybės parapijos salėje, ne 
šv. Jurgio salėje, kaip buvo 
anksčiau skelbta. Pradžia 2:30 
v. popiet. Centro valdybai pir
mininkauja Miss Helen Shields 
-Šaulytė. F.V.

PADĖKA

LR.K. Moterų sąjungos 
29 kuopai. Kezienei. Kubilie
nei ir kitoms ponioms, mano 
sūnui Steponui mirus, už už
uojautą ir užprašytas mišias, 
kurias aukojo kun. A. Kezys, 
S.J. nuoširdžiai dėkoju.

Valerija Tumpienė

Į SOLISTO K. JAKUČIO tėvai ir gimines Darbininko koncerte spalio 11 Woodhavene. Nuotr. R. Kisieliaus.

Prel. J. Končius
Prel. J. Končius, Balfo pir

mininkas, praleidęs vasarą Eu
ropoje, daugiausia Romoje, yra 
grįžęs į Nevv Yorką dalyvauti 
sukaktuviniame Balfo seime. 
Seimas susirenka šį savaitgali, 
spalio 17 ir 18. Praėjusią sa-' 
vaite prel. J. Končius dalyva
vo paskutiniame .pasiruošiama- 
jame posėdyje Balfo patalpose 
Atrodė budrus ir sveikas, besi
džiaugiąs, kad jo amžius dar 
leidžia toliau rūpintis lietuvių 
šalpos reikalais ir atitrūkstama 
laiku domėtis Lietuvos praei
ties klausimais, kurie visada jį 
domino. Kaip žinia, šiemet jis 
išleido stambų savo veikalą 
apie Vytautą Didįjį angliškai. 
Dabar rašo Balfo veiklos pla
čią apžvalgą. Tam tikslui po 
seimo ketina kurį laiką vėl pra
leisti Floridoje, savo namuose, 
kur turi didelę biblioteką.

Balfo šalpos darbas, kai 
žinoma, pradėtas praėjusio ka
ro metu. Deja, Amerikos lietu
vių pagalbos ranka negalėjo 
Lietuvos pasiekti nei vokiečių 
nei bolševikų okupacijos lai
kais. Po -karo buvo daryta pa
stangų siųsti į Lietuvą pagal
bos siuntinius, bet rusai reika
lavo tokių plėšikiškų muitų, 
kad nebuvo įmanoma su tuo 
sutikti. Nė dabar negalima pra
simušti pro sovietinių muitų 
užtvaras. Reikia aplinkinių ke
lių, -o jie daug atsieina. Balfo 
veikla daugiau apima laisvo pa
saulio lietuvius.

T£V. PETRAS BANIŪNAS dėkoja solistams ir atsilankiusiems j koncertą. 
14 kaires — provincijolas Tėv. Leonardas Andriekus, O.F.M. Nuotr. R.
Kisieliaus.

apie Ralfą ir savo
Tuojau po karo laisvam pa

sauly atsirado apie 70,000 lie
tuvių. palikusių savo kraštą. 
Jiem skubiai buvo reikalinga 
padėti. Balfas rėmė rūbais, 
avalyne, maistu, vaistais ir be
simokantį jaunimą pinigais. 
Balfo tarpininkavimu ir Ameri
kos lietuvių pagalba į šį kraš
tą atvyko per 30,000 lietuvių. 
Kiti išsikėlė į kitus kraštus. 
Vokietijoje ir Prancūzijoje be
paliko apie 10,000.

šalpos darbui per du dešimt
mečius išleista apie 10 milijo
nų dolerių. Jie suplaukė iš A- 
merikos lietuvių, tarptautinių 
fondų, JAV vyriausybės bei 
amerikiečių visuomenės. Spalio 
17-18 New Yorko seime bus 
malonu pasidžiaugti tais našiais 
darbais.

Būdamas šią vasarą Romo
je, prel. J. Končius rūpinosi 
dar organizuoti Lietuvos istori
jos šaltinių rinkimą, ypač iš 
Vatikano archyvo. Kun. dr. P. 
Jatulis apsiėmė ir gavo iš prel. 
J. Končiaus priemonių nufil
muoti dokumentus, liečiančius 
Katalikų Bažnyčią Lietuvoje. 
Vėliau bus organizuojami kiti 
darbai.

Vatikane prel. J. Končius 
lankėsi pas valstybės sekreto
rių kardinolą Amleto G. Cicog- 
nani ir pavaduotoją arkivysk. 
Antonio Samore. Kalbėta Lie
tuvos reikalais. įteikta pro me- 
moria.

velionę Europon
Grįždamas iš Europos pro 

Ispaniją, prel. J. Končius turė
jo progos kalbėti lietuviškoje 
valandėlėje iš Madrido radijo. 
Pavergtąja! Lietuvai keliais žo
džiais priminė 'Balfo jubiliejų 
ir jo sukaktuvinį seimą Nevv 
Yorke spalio 17-18 (S.).

Ar Amerikos politika abie
jų partijų yra ta pati, jei ne, tai 
kuriais klausimais jos skiriasi. 
Tie klausimai bus iškelti disku
sijose, kurias rengia Lietuvių 
Fronto Bičiuliai lapkričio 1 d. 
Apreiškimo parapijos salėje. 
Diskusijų tema — Amerikos 
partijos užsienio politikoje”.

Darbininko koncerte negalė
dami dalyvauti, prisiuntė aukų 
spaudai paremti A.J. Pateckis 
(Hartford, Conn.), P. Gagie- 
nė ir F. Gustas (Broo&lyn, N. 
Y.) — po 5 dol., Pr. Narvydas 
(Brooklyn, N.Y.) — 2 dol. Gi
lią padėką reiškia Darbinin
ko administracija.

Studentų ateitininkų pirma
sis šio rudens susirinkimas į- 
vyko spalio 2 Zenono Zapasni- 
ko namuose, S. Orange, N. J. 
Programoje buvo numatyti dis
kusiniai būreliai studentams ak
tualiomis temomis. Juos prave
dė Pranas Ąžuolas, Eugenijus 
Grėbliūnas, Aleksas Vaitekūnas 
ir Antanas Vainius, Jr. Susirin
kime buvo platinama knyga 
’None Darė Call It Treason’, 
kuri' supažindina skaitytoją su 
komunizmu Amerikoje. Po su
sirinkimo sekė vaišės ir pasi
linksminimas.

Dvi mamos, dvi dukrelės .. . 
Jubilėjiniame Balfo bankete 
spalio 17 dainuos kvartetas, ku
rį sudaro Veronika Melinienė 
ir jos dukrelė Marytė bei Ele
na Kidžienė ir jos dukra Ei- 
leen; pastaroji taip pat pritars 
ir akordeonu. Atskirą progra
mą kanklėmis atliks šešios vai
dilutės iš Bro oklyno. Moterų 
kvartetas yra iš New Jersey, 
dosnaus Karney-Harrisson Bal
fo skyriaus. K.L.J.

Adolfo SCHRAGERIO
Vienintelis atstovas Amerikoje šių vokiškų 

svečiu kambario spintų

Turime nuolat mūsų sandėlyje jvairaus dydžio 
bei jvairaus medžio. Baldas išardomas ir pri
statomas j bet kuria JAV-bių vieta.

336 East 86th St-, N. Y. C
Tarp 2-os Ir 1-os Avenue • TR 9-0400
Atidaryta kasdien nuo 9 ryto lki 9 vai. vakaro 
Antradieniais ir Šeštadieniais 9 iki 6 vai. vak.

Lituanistikos mokyklos ve
dėjui vėl sutiko būti rašytojas 
Antanas Gustaitis. Mokytojais 
yra J. Ambroziejienė, Dabrilie- 
nė, D. Ivaškienė, L. Jašinskie- 
nė, P. Kaladienė, V. Kulbokie- 
nė, P. Kalvaitienė ir A. Ma
žiulis. Trūksta dviems klasėms 
patalpų. Parapijos mokykla dvi 
klases laiko užrakintas. Taria
masi su Tautinės S-gos Bosto
no skyrium dėl jų patalpų nau
dojimo.

Akademikų skautų 40 metų 
sukaktis minima spalio 17, šeš
tadienį, 2 vai. popiet. Lietuvių 
Piliečių D-jos salėje Kalbės dr. 
Juozas Girnius.

Lietuviai respublikonai Bos
tone Įsisteigė savo klubą: pirm. 
A. Matjoška, vicepirm. dr. A. 
L. Kapočius ir inž. J. Kuodis, 
sek. F. Grendelytė ir inž. J.
Vasys, Ižd. L. Jasaitienė, spau
dos reikalams inž. V. Izbickas,
teisinis patarėjas adv. Z. Šal- 
nienė.

Pabaltiečių vakarienė bus 
spalio 18 d. 5 vai. vak. Lietu
vių Piliečių D-jos salėje. Prog
ramą išpildyss latvių kvarte
tas, kuris dainuoja ir lietuviš
kai, ir estų solistė.

Kultūros klubo susirinkime 
Tarptautinio Instituto patalpo
se spalio 24 d. 7:30 vai. vak. 
bus Beatriče Kerbelienės pas
kaita apie dramą. Paskaita bus 
iliustruota vieno amerikiečio 
rašytojo veikalu, kurį išpildys 
Algimantas Žemaitaitis ir Jur
gis Jašinskas.

Kun. dr. P. Celiešius, šv. Pet
ro parapijoje baigęs dviejų sa
vaičių misijas lietuvių kalba, iš
vyko į Putnam, Conn., iš kur 
spalio 25 persikelia gyventi į 
šv. Kazimiero parapiją Los 
Angeles, Calif.

Prel. Pr. Virmauskis spalio 4 
šventė savo vardines ir 80 me
tų amžiaus sukaktį. Ta proga 
gavo daug sveikinimų ir dova
nų. Visas gautas pinigines do
vanas — 376 dol. paskyrė pa
rapijos išlaidom ir remontam.

Šv. Petro bažnyčioje spalio 
mėn. rožančius kalbamas kas
dien vakarais 7:30 vai.

Mirė. Po gedulingų šv. Pet- 
bažnyčioje pamaldų palaidoti:

Antanas Jankūnas (rugsėjo 
5) 73 m. Velionis gyveno 13 
Linley Terr. Nuliūdime paliko 
dukterį. Palaidotas N. Kalvari
jos kapinėse.

Feliksas Jankūnavičius (rug
sėjo 16) 53 m. Velionis gyveno
83 Burt St. Dorchester, Mass. 
Nuliūdime paliko žmoną, 4 duk
teris, 3 sūnus ir seserį. Palai
dotas šv. Benddikto kapinėse.

Marija Masionienė (rugsėjo 
26) 72 m. Velionė gyveno 952 
E. Broadway. Nuliūdime paliko 
dvi dukteris. Palaidota N. Kal
varijos kapinėse.

Išnuomojami 2 arba 1 kamba
rys apstatytas baldais. Kiekvie
nas kambarys turi atskirą šal
dytuvą ir elektrinę plytelę. 
Kreiptis VI 7-5834.

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

Didelis pasirinkimas 
Nelaukite paskutinės vak-ndos

CHelsea 2-1079 • CHelsea 2-0535

ALEX DIMANT 
FUR CO.

RYGOS KAILINIŲ SIUVĖJAI

150 WEST 28th STREET 
NEVV YORK, N. Y.

Room 402

4—— — ~ -=
Ekonomistas Juozas AUDĖNAS 
a) padeda Investavimų Fondų 
šėrus pirkti, bl sudaro planus 
jaunesniem žmonėm sistemati- 
niai taupyti ir ateičiai kapitalus 
ugdyti, c) sudaro planus pensi
ninkams, santaupų turintiems, 
papildomų pajamų gauti.
109 Warwick St„ B’klyn, N.Y. 
11207; tel. TA 7-9518, LA 4-6484

SKALBIMO MAŠINŲ 
(Washing Machines)

" ŠALDYTUVŲ 
(Refrigerator) 

mechanikas, sąžiningai ir ge
rai atlieka darbus.

JONAS BLAŽEVIČIUS
87-83 97th Street 
Woodhaven, N. Y. 
Skambinti vakarais

VI 7-3I95

LAIDOJIMO DIREKTORIAI

Tel. EVergreen 7-4335

STEPHEN AROMISKIS
(ARMAKAUSKAS) 

Grabo rius-Balsamuoto jas 
MODERNI KOPLYČIA

423 METROPOLITAN AVĖ.
Brooklyn, N. Y.

STagg 2-5043

Matthew P. Badas
FUNERAL HOME

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

Licensed Manager
& Notary Public

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

EVergreen 8-9770

Joseph Garszva
GRABORIUS
Balsamuotojas

231 BEDFORD AVĖ.
Brooklyn, N. Y.

J. B. SHALINS
- Šalinskas

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 
84-02 JAMAICA AVĖ.

(prie Forest Parkway Station)
VVOODHAVEN. N. Y

Suteikiam garbingas laidotuves 
Koplyčios nemokamai visose 
miesto dalyse; veikia ventiliacija

Tel. Vlrginia 7-4499

THEODORE WOLIHNIK,
INC.

E. JOSEPH ZEBROWSKI 
Laidotuvių direktorius 

MODERNIŠKA KOPLYČIA 
su Air Condition

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

KARTONAS
FUNERAL HOME 
280 CHESTNUT STREET 
NEW BRITAIN, CONN.

Tel. B A 9-1181

CARROL
FUNERAL HOME

Ine.
PETRAS KARALIUS, sav.

Laidotuvių direktorius 
ir balzamuotojas

74 PROVIDENCE ST.
Worcester, Mass.

PL 4-6757 PL 4-1165

VAITKUS
FUNERAL HOME

197 WEBSTF.R AVĖ. 
PRANAS VAITKUS 

Laidotuvių Direktorius 
ir balsamuotojas 

Cambridge. Mass.
NOTARY PUBLIC 

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


