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Kiek Vietnamas atsilieps Amerikos rinkimu eigai
Iniciatyvos derybom rodys Maskva? Vietnamo rinkimai su
silpnino komunistus derybose. Karas stiprėsiąs po rinkimų?

RINKIKAI — už ką jie pasi
sako

New Jersey mažas pavyzdys: 
rugsėjo 13 demokratai kandida
tu Į senatorius išrinko Warren 
Willentz, aiškų prezidento poli
tikos Vietname šalininką. Jo 
svarbiausias oponentas buvo ki
tas domokr. — David Frost, 
aiškus Johnsono politikos Viet
name priešininkas. Prieš rinki
mus jis sakė, kad būsiąs mora-

liai laimėjęs, jei gausiąs bent 
20 proc. balsų. Tegavo 10 proc. 
Vertinama, kad jo aiškiai pasi
traukimo iš Vietnamo politikai 
balsuotojai nepritarė Tenka 
stebėti, kiek Vietnamo klausi
mas bus gyvas kitose valsty
bėse.

OPOZICIJA — kaip ji kariauja 
Vietnamo ginklu

R. Nixonas rugsėjo 13 užsie-

ninės spaudos klube kalbėjo, 
kad po rinkimų prezidentas pa
didins karini spaudimą Vietna
me. Nixonas pasisakė už ka
riuomenės ir bombardavimo di
dinimą. Priekaištavo preziden
tui, kad iki rinkimų jis nori už
liūliuoti rinkikus, Įtikinėdamas, 
jog dabartinės karinės eigos ne
reikia keisti. Nixonas mano, 
kad delsimas dabar yra dides
nė rizika negu rizika suprovo
kuoti kom. Kiniją karui. Viet

namo kara truksiąs iki penke- 
rių metų, o per tą laiką kom- 
Kinija gali paruošti savo atomi
nę jėgą, tad reikia Vietnamo 
reikalą greitinti.

NAUJASIS PARLAMENTAS— 
taikos galimybės sustiprėjo?

Ne, — atsako naujasis laik
raštis W. Journal Tribūne. A-

VYRIAUSYBE—jos diplomatinės pastangos derybom
Vyriausybė visur ieško tar- tariasi tiesiogiai su š. Vietna-

pininkų. kurie paskatintų š. 
Vietnamą derėtis. Iškilo aikš
tėn, kad norėjo de Gaulle tar
pininkavimo. Prieš de Gaulle 
kelionę i Cambodiją valstybės 
sekr. Rusk laišku Prancūzijos 
min. Couve de Murville prane
šė, kad Amerika sutinka tartis 
dėl kariuomenės atitraukimo iš 
Vietnamo dalimis. Tačiau de 
Gaulle nuleido niekais tarpinin-

ta kom. Kinijos Įtaka, stiprėja
Balthazar J. Vorster, naujas Pie
tų Afrikos min. pirmininkas

merika. siekdama derybų su š. 
Vietnamu, negalės neatsižvelg
ti į P. Vietnamo rinkimus. Pir
miausia atkrinta derybų gali
mybė su “išlaisvinimo frontu“, 
nes jis pasirodė be Įtakos Viet
namo gyventojam Antra, ne - 
galės neatsižvelgti Į naują par
lamentą, o jis griežtai antiko
munistinis, ypačiai kad iš 117 
narių jame yra 30 katalikų, dau
giausia bėglių iš š. Vietnamo. 
Negalės neatsižvelgti Į Vietna
mo karinę vyriausybę, kurios 
autoritetas po rinkimų sustiprė
jo ir kurioje stiprūs balsai per
kelti karą į šiaurės Vietnamą. Eduardas Turauskas

KUR YRA MUSŲ BALTNIKAI ?
Newsweekas nustebintas laiškų dėl Baltijos valstybių

mu ir Vietkongu. Dabar diplo
matai pastebėjo, kad sovieti
niai atstovai įvairiuose kraštuo
se pasisako: esą reiktų “ištirti 
Amerikos pažiūras“; reiktų ką 
padaryti su Vietnamu, kad bū
tų išlaikytas... U Thant gene
ralinio sekretoriaus pareigose. 
Spėjama, kad š. Vietname silps-

Maskvos; silpsta viltis katą 
prieš Ameriką laimėti; stiprė
ja reikalas ieškoti derybų. Iš 
čia ir Maskvos kintanti taktika, 
jei ji teisingai pastebėta- Sovie
tai, žinodami, kiek tai svarbu 
Amerikai prieš rinkimus, kels 
aukštą kainą už galimą karo 
baigimą.

— Massachusetts ir Wisconsi- 
no demokratai nominavo kandi
datus, kurie stipriai remia pre
zidento politiką Vietname.

Massachusetts nommavimą i 
gubernatoriaus kandidatus pra
laimėjo šen. Robert Kennedy 
stipriai remiamas Kenneth O ’

Entuziastai, kurie ėmėsi laiš
kų Newsweekui dėl informaci
jos apie Baltijos valstybes, turi 
pelnyto moralinio pasitenkini
mo. Newsweeko vienas iš redak
torių pareiškė buvęs nustebin
tas, kad Baltijos valstybių rei
kalas susirado tokio atsiliepimo
tarp žurnalo skaitytoju. IŠ tų 
atsiliepimų įsidėjo keturių laiš-

kai kurie iš mūsų miršta, kad 
būtų užkirstas kelias kitos rū
šies kolonializmui. J. Valstybė
se mes kovojame už pilietines 
teises negram. Tačiau Baltijos 
valstybėse mes žiūrime pro 
pirštus Į kolonializmą; mes to
leruojame priespaudą, ir mes 
nepalaikome laisvės jokios vil
ties. Ką Hitleris su Stalinu su-

kavimą ir tepaskelbė vienaša
lišką savo “patarimą“ — kad 
Amerika pirmoji turi savo ka
riuomenę atitraukti iš Vietna
mo kaip sąlygą derybom. Pre
zidentui Johnsonui teliko pasa
kyti — ne.

Geriau sekas tarpininkavimo 
ieškoti š. Vietnamui. Maskvoje 
lankėsi š. Vietnamo min pirm. 
Pham Van Dong ir apsaugos 
ministeris Vo Nguyan Giap. Po 
pasitarimo su jais Maskva sa
vo taktiką pakeitusi. Anksčiau 
amerikiečiam atsakydavo: tai 
nesąs Maskvos reikalas; tegul

AKJCS MYLITE PIRMININKU MAO?
Kas ten Kinijoje darosi su

Donnell, buvęs prezidento Ken
nedy patarėjas. P ralaimėjo 
prieš Edward J?Mc€ormacką.

— Piety Afrikos min. pirmi
ninku vietoj nužudyto Hend- 
rick F. Venvoerd rugsėjo 13 iš
rinktas Balthazar J. Vorster, 
teisingumo ministeris buvusio
je Verv.oerd vyriausybėje- Jis 
išrinktas vieningai ir pareiškė 
tęsias tą pačią politiką.

— New Yorko švietimo val
dyba pranešė duosianti vadovė
lius ir nevaldžios mokvklu mo
kiniam.

—Žydu nauji metai, 5727, 
prasidėjo rugpiūčio 14 dešim
ties dienų švente.

— Kun. prof. Peter O'ReilIy, 
kuris vadovavo šv. Jono uni
versitete streikui, būsiąs grąžin
tas į Chicagos arkivyskupiją— 
jis ten priklauso, ir arkivysku
pas Cody jam duosiąs kurioje 
parapijoje vikaro vietą.

— Senatas rugsėjo 14 atlygi
nimo minimumą valandai iš

“raudonąja apsauga", paauglių 
teroristiniais būriais, jų konf
liktais su gyventojais, partijos 
atsiribojimu nuo jų — vis dar 
neaišku. Bet kaip jie veikia— 
vaizdą davė viena iš šv. Pran
ciškaus seserų, kurių 8 buvo 
“raudonosios apsaugos“ terori
zuotos ir išvarytos iš Kinijos Į 
Hong Kongą. Nevvsvveek paskel
bė pasikalbėjimą su viena iš jų, 
su Olga Fedorovič. lenkų kili
mo. Sesuo Olga pasakojo:

— Iki rugpiūčio viskas buvo 
ramu Pekinge Mes gyvenom 
prie savo mokyklos ir nesisielo- 
jom politika. Bet prieš tris sa
vaites reikalai pasikeitė. Grupė 
berniokų ir mergaičių, apsiren
gę kariškai ir su raudonu raiš
čiu ant rankovės, pasibeldė į 
vienuolyno duris. Norėjo, kad 
mes nuimtume nuo mokyklos 
viršaus švenčiausios širdies sta
tulą. Jie buvo mandagūs, ir 
mes nenujautėm, kuo viskas 
baigsis. Sakėm, kad statula Įce- 
mentuota. Taip pat mandagiai 
liepė tada statulą uždengti.

Mum besirengiant tai padary
ti. po šešeto valandų grupė su
grįžo sykiu su dar jaunesniais 
uniformuotais. Buvo dingęs bet 
kokis mandagumas. Jie pasilei
do per kambarius, visur kraty
dami. Atvyko dar daugiau, ku
rie, matyt, buvo laukę ženklo. 
Tada jie staiga puolėsi viską 
daužyti. Kai kuriem pasisekė

Kinijos “kultūrines revoliucijos” vykdytojai.

nuolyną, iki visos knygos buvo 
sudraskytos, kas iš stiklo, su
daužyta. Jauniausieji paaugliai 
gabeno vienuoles Į “liaudies 
teismą“ ir reikalavo, kad jos iš
pažintų savo nusikaltimus. Vie
nu tarpu berniokas ištiesė pis
toletą į veidą vienuolei, pa
spaudė. kirstukas kleptelėjo, be 
šūvio. Visi pasileido juokais.

Paskutines keturias dienas 
po kelis tūkstančius žmonių bu
vo surinkta prie vienuolyno.

Vienuoles išvedė, privertė nusi
imti nuo galvos gaubtuvus, at
siklaupti- ir kaktom paliesti že
mę — tai tradicinė kinų nuže
minimo forma. Kiekvieną 
kartą, kai mes mėginom pakel
ti galvas, iš užpakalio jas vėl 
prilenkdavo prie žemės.

Pagaliau vienuolės buvo trau
kiniu pasiųstos prie Hong Kon
go sienos. Viena iš tų aštuo- 
nių vienuolių tuojau pat mirė.

Anglijos Commonwealth braška
Anglijos Commonwealthas jo 13, daugumas reikalavo 

braška dėl Rodezijos. Comnfon- griežtų sankcijų prieš Rodezi-
statulą nuimti, ir jos vietoje pa
statė Mao paveikslą ir raudo-

wealtho konferencijoje iš 23 
valstybių atstovus atsiuntė tik

jos Smitho vyriausybę: nepri
pažinti jos. imtis karinių prie-

kų ištraukas ir jas taip sugreti
no, kad jos bendru vardu “Lais
vės likutis” (Residue of Free- 
dom)- viena kitą papildo infor-
macijom apie Baltijos valsty
bes.

Z. C. Prūsas iš Ohio dėkoja 
už “tylos sulaužymą“ ir nesu
tinka su korespondento minti
mi, kad Baltijos valstybių ne
priklausomybės klausimas esąs 
beviltiškas. “Praeity jokia kolo- 
nialinė imperija ilgai nepatvė- 
rė. Sovietų Sąjunga sugrius 
anksčiau ar vėliau, ir baltam 
pakaks tautinės sąmonės, iki 
tai Įvyks...” — Victor Min- 
neste, Jr. iš Chicagos pasisako 
nustebintas, kad nesuminėta, 
jog “J. Valstybių vyriausybė te- 
bepripažjsta nepriklausomas 
Estiją. Latviją ir Lietuvą. Šių 
valstybių pasiuntinybės ir kon
sulatai tebeveikia”. — Antano
Sniečkaus iš Brooklyno laiško 
ištraukas paskelbė ilgiausias- 
Vienoj pastaboj informuoja, 
kad laikantieji Baltijos valsty
bes tegali lankytis tik “pavyz
dinėse” vietose. Kitoj paaiškin
ta, kodėl Lietuvos jaunimas tu
ri rodytis “rezignavęs” dėl a- 
teities. Pavojinga, rašo,būtų ro
dytis nerezignavus jauniem ir 
seniem. Baltijos respublikos 
atitvėrimą nuo Vakarų palygi
na su Berlyno siena. — Fred 
A. Kaire iš N. Yorko laiškas
skamba kaip išvada amerikie
čiui: “Afrikoj mes palaikome 
viltis pavergtiesiem. Vietname

— Ku Klux Klano vadas Ro-

1 25 pakėlė iki 1.40 nuo atei
nančio vasario ir 1 60 už me
tų.

— Nkrumah. vasario mėn. 
pašalintas Ghanos diktatorius , 
suspėjo išgabenti savo reika
lam i užsienius 22 mil. dolerių.

— Japonijos pramoninkai 
nešiojasi idėją nutiesti geležin
kelį per visą Aziją — per 13 
valstybių, nuo Bangkoko iki 
Ankaros. Tai būtų 6,500 my
lių kelias, atsieitų 10 bil., ke
lionė truktų juo 50 balandų, 
bet statyba 20 metų.

na vėliavą. Mus suvarė į mie
gamąjį. Viduje statulas dažė 
raudonais dažais ir paskui dau
žė. Taškė ir mus. Paskui ėmė iš 
mūsų tyčiotis. Žiūrėjo tiesiai į 
akis ir sakė: “Jūs esate šunes, 
jūs esat kiaulės”. Vienas pa
klausė: “Ar jūs mylite pirminin
ką Mao?“ Aš atsakiau: “Aš esu 
krikščionė, ir aš myliu pirmi
ninką Mao, aš myliu kinų tau
tą: aš tikrai myliu ir jus”, jis 
tada atkirto: “Mes jūsų ne
mylim; mes jūsų nekenčiam”.

"Raudonoji apsauga" per ke
turias dienas vis grįždavo į vie-

13. Konferencijoje pvz. rugsė-

ANGLIJOS ULTIMATUMAS 
Rodezijai

Min. pirm. VVilsonas pasida- 
v ė Commonvvealtho narių 
spaudžiamas — rugsėjo 14 pa
skelbė Rodezijos Smitho vy
riausybei ultimatumą — baigti 
perversmą, pripažinti karalie
nės valdžią; kitaip bus atšauk
tas bet kokios derybos ir pri
pažinimas Smitho vyriausybei- 
Ultimatumo terminas iki 
metų galo.

monių, ekonominių, kelti rei
kalą Jungtinėse Tautose. Tarp 
pačių griežtųjų buvo ir Indija, 
o Zambija savo atstovus iš kon
ferencijos atšaukė.

Anglijos min. pirm. WiLso- 
nas vengia griežto nepripažini
mo Smitho vyriausybei, nes ta
da dings bet kurios viltys susi
tarti; vengia karinės blokados, 
nes reikėtų blokuoti 5,000 my
lių pajūrį, vengia ir ūkinio boi
koto, jeigu jis reikštų ūkinių 
santykių trūkimą su Pietų Afri
ka, iš kurios Anglija turi dau
giausia naudos.

bert M. Shelton, Jr. rugsėjo 14 
nubaustas vieneriais metais ir
1000 dol. .už atsisakymą liudy
ti komitete priešamerikinei 
veiklai tirti.

— Senate rugsėjo 14 siūly
mas nutraukti filibusterį dėl 
pilietinių teisių, įstatymo at
mestas. Už tebuvo 54. o reikė
jo bent 62

— Vietname, 6 mylios nuo 
Saigono, rugsėjo 14 komunis 
tai sunaikino 60 sunkvežimių, 
nužudę du sargybinius. Nuosto
lių už milijoną dol.

— Brazilija pasižadėjo su
stabdyti javų gabenimą į Kubą.

derėjo, mūsų intelektualai ne
leidžia suardyti. Kur yra mūsų 
intelektualų, reporterių, stu
dentų “baltnikai”? (jei tarp jų 
yra “vietnikai”- D. Red ).

Kai pasirodė informacija 
Newsweek, Darbininkas paste
bėjo: “Tokia Newsweeko infor
macija gali būti ir Maskvos ne
naudai ... jei laisvajame pasau
ly laikraščio skaitytojai laiškais 
ar kitu būdu stengsis paskelbti 
tą antrą korespondento nutylė
tą dali...“ Dabar Newsweeko 
paskelbti laiškai rodo, kad in
formacija tikrai išėjo Baltijos 
valstybių naudai. Darbininko 
dėmesys buvo atkreiptas į tai, 
kad Newsweeko laiškų skyriaus 
redakcija šiame nr. nė vienam 
kitam reikalui neskyrė tiek vie
tos ir tiek laiškų kaip Baltijos 
valstybėm. Dėmesys atkreiptas 
ir į tai, kad laiškai priklauso 
prie labiausiai skaitomos laik
raščio dalies.

Taigi siaurame informacijos 
bare “sužaista” šiuo tarpu labai 
gražiai. Padėkos vertas žurna
las, pasigėrėjimo verti informa
cijos “savanoriai”. Būtų, žino
ma, daug sistemingesnis ir pil
nesnis “žaidimas”, jei turėtume 
informacijos centrą, kuris in
formaciją sektų ir pastoviai rea
guotų visu Amerikos plotu-

TURAUSKAS
Mirtis sumažino negausų skai

čių tų, kurie Paryžiuje repre
zentuoja lietuvius. Velionis ti
ko tokiai tarptautinei reprezen
tacijai; tiko savo solidžia eitų
jų pareigų praeitimi, savo rep
rezentatyvia išore, manierom , 
kalba, patirtim. Kiek atspėjo 
nuo darbų, iš kurių reikėjo gy
venti, jis reiškėsi Europoje fe- 
deralistų sąjungoje, tarptautinė
je krikščionių unijoje, Pax Ro
maną, Pavergtų Europos Tau
tų Seimo delegacijoje, Prancū
zų — baltų draugijoje ir kt. 
Paskutiniais metais ėmusi stip
rėti liga buvo sumažinusi velio- 
nies veiklumą tarptautinėje 
plotmėje.

Savo praeitim velionis pri - 
klausė tai kartai, kuri prieš 
pirmąjį pasaulinį karą pradėjo 
augti rusų kultūroj, o save for
muoti baigė jau Vakaruose. — 
Gimęs 1896.X.30 Andriejave 
(Kretingos ap ), mokėsi Telšių 
gimnazijoje, baigė jau Vorone
že 1917, pradėjo studijuoti Pet
rapily, bet 1918 grįžo į Lietuvą 
ir nuo 1919 tęsė mokslus Va
karuose — Šveicarijoje filoso
fiją, paskui teisę, kurią baigė 
1926 jau Paryžiuje.

Nuo jaunystės E. Turauskas 
dėjosi į tą jaunimo srovę, kuri 
pasivadino ateitininkais- Ateiti
ninkas nuo 1910 Telšiuose, da
lyvis pirmoje ateitininkų kon
ferencijoje 1911 Kaune, ateiti
ninkų kuopos pirininkas Vo
roneže ir aukščiausioji viršūnė 
— ateitininkų federacijos tary
bos pirmininkas 1927-34.

Profesija, arba darbas, iš ku
rio teko duoną valgyti, pradžio
je buvo irgi visuomeninė — 
1926-27 Seimo narys, 1927-28
vyr. Ryto redaktorius, 1928-34 
Eltos direktorius. Tik nuo 1934 
perėjo į gryną diplomatiją — 
1934-9 buvo nepaprastas pa
siuntinys ir Įgaliotas ministeris 
Čekoslovakijai, Jugoslavijai, Ru
munijai su rezidencija Prahoje. 
Nuo 1939 buvo paršauktas Į 
užsienių -reikalų ministerijos 
centrą — politinio departamen
to direktorius. Tose atsakingo
se pareigose jį rado»ir užgriu
vę Maskvos ultimatumai, dėl ku
rių jis atsidūrė Vakaruose, ei
damas formalias atstovo prie 
Tautų Sąjungos pareigas. Tai 
buvo paskutinis Lietuvos atsto
vas prie tarptautinės instituci
jos, kuri mirė 1946, užleisda
ma vietą busimom Jungtinėm 
Tautom.

Velionis žadėjo surašyti savo 
liudijimus iš ano dramatinio so
vietinių ultimatumų laikotarpio 
ir juos dokumentuoti. Ar tai 
vykdė — neteko patirti.

Su amžinosios ramybės linkė
jimu mintyse palydim velionies 
iškeliavimą iš gyvųjų; su užuo
jautos jausmu sutinkam vieną 
palikusią ponią Eleną Turaus- 
kienę; su liūdesiu stebim kiek
vieną išėjimą amžinybėn, kada 
palieka tuščia vieta ir taip sun
ku ją kuo užpildyti.

Gemini kelionė sėkmingai baigėsi
Gemini 11 kelionę pradėjo prisijungė prie Agenos. Su Age- 

pirmadienj ir baigė ketvirtadie- na jie pakilo į nepasiektą iki 
ni. Nusileido i Atlanta tiksliai tol aukšti — 850 mvliu. Vėl lai- *- *• * * *
toje vietoje, kur buvo numaty
ta. Šioje kelionėje astronautai
pirmame rate apie žemę jau

— Arthur Goldbergas, atsto
vas Jungtinėse Tautose, rugsė
jo 13 tarėsi su žydų vadais, ku
rie susirūpino prezidento John
sono nusistatymu paramą Izrae
liui sieti su žydų parama jo po
litikai dėl Vietnamo.

— Kuba neteko “monopolio” 
treniruoti teroristus lotvnu A- 
merikai. Sao Paulo suimtas vie
nas teroristas prisipažino drau
ge su kitais 20 brazilų buvęs 
treniruotas kom. Kinijoje.

mingai grįžo į normalų kelią. 
Nepasisekimu laikoma tai, kad
astronautui Gordonui tepasise
kė pasivaikščioti 44 minutes, 
paskui taip jam ėmė ašaroti 
akis, kad buvo priverstas grįž
ti į “vidų”, o buvo numatęs iš
būti “lauke" 115 minučių. Ge
mini 11 savo uždavinius geriau
siai yra atlikusi.

— Prezidentas de Gaulle rug
sėjo 13 baigė savo 3 savaičių 
kelionę po Afriką ir Aziją 
Konkrečių rezultatų nematyti. 
Tik anglų rodomas susirūpini
mas, kad Prancūzija nori pa
veržti iš anglų įtaką Afrikoje.



Pilietybės diena

KIEK PRIIMTA Į AUKŠTĄJĮ MOKSLĄ

Kalias j vienybę— pokalbi*:
“Raktaiš visoms mūsų skirty-

persekiojamą ir dėl savo gyva
tos kovojančią tautą. Tegu sau 
šaiposi netikintieji, sakydami, 
jog malda Lietuvos neišgelbė- 
sime... Mums dažnai atrodo, 
kad mūsų maldos nėra išklau
somos. Bet tai klaida, kaip klai
da būtų manyti, kad Dangiška
sis Tėvas neišklausė Kristaus 
maldos, kai Jis Alyvų darže, iš 
sielvarto krauju prakaituoda
mas, pakartotinai prašė: “Ma
no Tėve, jei galima, tegul ta 
taurė praeina pro mane; tačiau 
ne kaip aš noriu, bet kaip tu”

. vimas reikalauja tikslios doku- nant į pokalbį reikia nusigink- 
Tad mentacijos, atytios uždavinių luoti prieš tiesą ir pradėti ne 

— nuo tarpusavio kaltinimų bei 
sąskaitų suvedinėjimo, ne nuo 

; Atrodo, kad tautos priespau- to, kas vienus nuo kitų skiria, 
dą liečianti dokumentacija ga- bet nuo to, kas visiems' yra 
lėtų būti rūpestingesnė ir už- bendra... Šitaip vedamas po - 
davinių pramatymas tikslinges- kalbis mus visus greitai įtikm- 
nis. Tačiau mūsų vienybės trū- tų, kad musų skirtybės yra 
kuinai, ypač pastaruoju laiku, mūsų bendruomenės turtas ir 
pradeda kelti nerimo. Trem- tikra Dievo dovana, kurią rei- 
ties dienoms ilgėjant, mūsų tar- kia ne pasmerkti ir atmesti, bet 
pe kur-ne-kur jau pasitaiko emi- suprasti ir* panaudoti ? bendra- 
grantinio susmulkėjimo, ligūs- jam darbui ii- „ - -__
to v įtarinėjimo ir paranoiškų 
anonimų vykdomos kritikos,, ku
ri, jei laiku neapsižiūrėsime ir 
nereaguosime, gali pamažu* de
moralizuoti mūsų visuomenę, 
sulikviduoti mokyklas, diskredi
tuoti veiksnius ir patvirtinti 
kažkieno Įspėjimą, jog emigra
cija mėgstanti ėsti pati save iki 
susinaikinimo.”

SygS/lZ" * melsimės, todėl ir i .
vertybės atsduna gyvybiniam atsiųs ne vieną angelą, planuojama toli į priekį ir ge-
pavojuj* Tada lygmkaųit^,,,^ 
vų, taip ū* tėvynės atveju šitos 
atsakomybės nevalia nusiplauti 
jokiais kad ir kilniausiais mo
tyvais.” ' ■

Po tokio asmens. įpareigeji - 
mo tautai kalbėtojas perėjo prie 
savo pranešimo trečios dalies: 
konkrečių pareigų, kuria* vyk
dydami galėtume padėti tautai. 
Melsti*: ' ..’v

“Pirmoji ir pati svarbiausioji

ir įą pačią sustiprins, kad neu- 
svyraotų ir nepalūžtų 
melskimės visur ir visuomet, atrankos ir visų sutarimo jiem 
bet ypač kai susirenkame į št. vykdyti. 
Mišias, kaęi mūsų tauta riesi- " 
jaustų užmiršta irgalėtų drąsin
ti*: “Esame persekiojami, bet 
neesame apleisti; parbloškiami, 
bet nesunaikinami” (2 Kor. 4 
9). Ypačiai turėtume prašyti, 
kad Dievas mūsų tautai prie- 

mūsų^pareiga yra^ melstis už spaudos dienas sutrumpintų, jos 
i — j_i - vienybę palaikytų ir kad jinai

neužmirštų, jog “Dievo reikia 
labiau klausyti negu žmonių” 
(Apd 5, 29)... Konkrečiai siūly
čiau, kad Į tikinčiųjų maldą Mi
šiose įvestume šiuos papildo
mus maldavimus už persekioja
mą tautą:

Tremties ir priespaudos die
nas sutrumpinti teikis, 

Meldžiam Tave, Viešpatie! 
Mūsų jėgas bendram darbui 

suūmetiLteikis, \ 
• Meldžiam Tave, Viešpatie!

Tik pripažindami kiekvienam 
tėfr'v oiurimtgam ir nen - 
rėdami visus apvilkti viena uni- 
forma, mes p*gr rhrimc te;sė‘.ą 
laisvę ir pajėgsime apjungti sa
vo apirusias gretas. To pasiekę, 
mes galėsime išeiti iš savo ka
talikiško geto į vaisingą pokalbį 
su rišu lietuviškuoju pasauliu, 
ri perjį-i-irsu visa žmonija, 

mūsų pagalba turi būti Pokalbis Saidais menas. *ku- ZT
..................... . rto turime mokytis risi, dvasi- 50 i’3S"1Uu “J**’ .“•£ «* 

> ■.sus jo rūpesčius ir jo likimą,
taip ir mes turime pasijusti at
sakingi už* visus lietuviškosios 
išeivijos reikalus ir pačios tau
tos likimą. Kaip Bažnyčia yra 
broliškos vienybės ženklas vi
sam pasauliui, taip ir mes, ka
talikai,* tarpusavio sutarimu- tu
rime liudyti vienybę ir būti 
tarsi jos raugas visai lietuviška
jai išeivijai... Liudyti ne tik 
katalikų, bet ir visų lietuvių su
tarimą bei vienybę yra didelis 
moralinis pasitarnavimas savo 
tautai...” (b.d-).

šį šeštadienį Amerikoje bent geresnio gyvenimo. ; <
Panašių motyvų skatinami, 

štame krašte susitelkė ir tie 
žmmms, kurie kūrė Sos šalies 
konstituciją. Susitelkę iš įvai
rių kraštų, buvo ir praktiškai 
patyrę; kaip yra negera, kai ne
si saugus dėl sbvo gyvybės, 
nesi laisvas, neturi bent trupi
nio tos laimės, kurios ir šia
me pasaulyje dar galima pasiek
ti. Sutardami, iškilmingai lais
vės deklaracijon įrašė, kad 
anie blogiai nebepasikartos: ne
bus prievartos žmogui, nebus 
kliudoma jam laisvai kurti sa
vo laimę, nebus draudžiama ki
tam to paties siekti.

JAV tuo keliu ėjo nuo pat 
pradžios ir toliau juo tebeeina. 
Nors ir čia rasime trūkumų, 
— jų gi visur pasitaiko, — bet

JAV konstitucija pasirašyta 
1787 rugsėjo 17. Tai dienai pa
minėti ir pilietinėm pareigom 
bei teisėm įsisąmoninti 1952 
vasario 29 Kongresas bendra 
revoliucija rugsėjo 17 pavadino 
pilietybės diena. 1956 rugpiū- 
čio 2 bendra rezoliucija Kong
resas pageidavo, kad kiekvie
nais metais JAV prezidentas ta 
diena prasidedančią savaitę pa
skelbtų konstitucijos savaite-

Konstitucija ir jos teisingu
mo, laisvės ir bendros gerovės 
idealai — primena prezidento 
proklamacija — privalo rasti 
palankaus atgarsio visuose pi
liečiuose, nežiūrint jų etnogra
finės kilmės, šių idealų puoselė
jimas ir gynimas prieš bendrą 
priešą ypatingai naujiesiem pi
liečiam gali tapti egzistencinės 
svarbos klausimu.

ištisos grandinės faktų, . liu
dijančių, kad Lietuvos koloniza
torių eilių papildymas yra vie
na* iš rekomenduojamų potar- 
nybinių užsiėmimų rusų atsar
gos generolam, pulkininkam ir 
šiaip pensininkam. (Elta)

Melodija, prieš dvejus metus 
Šiauliuose iš miesto įmonių 
darbininkų — meno mėgėjų 
sudarytas “estradinis jaunimo 
ansamblis”, vadovaujamas V. 
Masionio, rugpiūčio gale devy
nias dienas lankėsi Ukrainoj. 
Keliuose Užkarpatės miestuose 
ir Lvove turėjo iš viso septynis 
koncertus. Lvove, atvirame par
ke, turėję apie 5,000 klausyto
jų. Grįždami koncertavo ir Vil
niaus Filharmonijos salėje.

— Ignalinos apylinkėse 
kiekvieną vasarą vasaroja 15- 
20 tūkstančių atostogautojų iš 
Leningrado. Ignalina niekur 
nesigarsina, 
bet leningradiečiai, sako, apie 
tą vietą sužinoję vieni iš kitų. 
Rusijos “naujoji klasė” plaukia 
Lietuvon vasarot, kaip musės 
prie medaus. Palanga per vasa
rą praleidžia daugiau kėip 100, 
000- Užtat lietuviai Palangon 
patekę pasijunta, kaip kažkur 
svetur išvykę. Galima suprasti, 
kaip atrodo ir Ignalinoj, kai už- 
plūta keliolika tūkstančių le
ningradiečių. (E.)

ti vėliavom. Ftdaraiinė vyriau
sybė, o taip pat atskirų valsti
jų vyriausybės bei miestai, or
ganizacijos paminės tą dieną 
pritaikytom ceremonijom. JAV 
prezidentas L3. Jobnsonas pa
skelbė šeštadienį, rugsėjo 17 pi
lietybės diena ir pradžia kons
titucijos savatiės, kuri baigsis 
rugsėjo 23.

Per 179 metus — sako pre
zidentas proklamacijoje *— JV 
konstitucija simbolizuoja žmo
nių teisę patiem valdytis. Kons
titucija, kuria remiasi šio kraš
to valdžia, nebuvo sukurta vie
nu įkvėpimo pagavimu. Kaip 
prezidentas savo pareiškime pa
brėžia, tai buvo “už laisvę, tei
singumą, lygybę ir žmogaus 
vertingumo pripažinimą ilgų ir patenkintu žmonių čia rasi- 
kovų viršūnė”. me daugiausia.

fatkelta iš 2 psL J 
nės, o tik paskui pradedama 
dairytis, kaip čia joms reikalin
gų specialistų parengus. Tose 
ministerijose, ^matyt, yra kita 
pažiūra į. specialistų rengimą. 
Koloniaiistinei politikai geriau 
tinka Lietuvoj staigiamom Įmo
nėm specialistus rengti ne Lie
tuvoj (ir ne lietuvius), o kitur, 
ir iš ten juos Lietuvon siųsti, 
kaip reikalingus specialistus ir 
drauge kolonistus. (Elta) 
Rusai karininkai Vilniuje

Rugp. 18 d. Vilniuje mirė V. 
Malkevičius, rusų raud. armi
jos atsargos pulkininkas. Jis 
buvęs iš kariuomenės į atsargą 
pažeistas (dėl susilpnėjusios 
sveikatos, būdamas 46 m. am- 

t žiaus) 1957 metais ir tuojau bu
vęs apgyvendintas Vilniuje, į- 
statvtas i automobilių remonto 
dirbtuvės direktoriaus pareigas.

Rugp. 30 diena Paleckis ap
dovanojo savo garbės raštu ru
sų raud- armijos dimisijos ge
nerolą — majorą Aleksandrą 
Olevą, kažkur buvusį techniki
nės karo mokyklos viršininką, 
šis generolas-majors, dabar jau 
70 metų amžiaus, paleistas į 
pensiją, irgi tapo apgyvendin
tas Vilniuje ir čia tebedirba 
Vilniaus miesto “liaudies drau
govių” (pagalbinės policijos) 
štabe.

šie du atvejai priklauso prie

Konstitucija apsaugoja as
mens ir įsitikinimų laisvę, šia
me krašte pilniausiai užtikrin
tos tikėjimo, žodžio, spaudos, 
kritikos ir veikimo laisvės. 
Bet JAV neapsiriboja tų laisvių 
vykdymu tik savo viduje- Šian
dien JAV yra su visu pasauliu 
tampriai susijusios,, nes visų 
kraštų buitis dabar yra susi
sukusi Į vieną kamuolį. Izoliaci
ja nebeįmanoma. Amerika jau 
nebegali išsaugoti savo laisvę, 
nesirūpindama kitu kraštų lais
ve ar net jų išlaisvinimu.

Suprantama tad Amerikon 
suplaukusių ir jos pilietybę tu
rinčių žmonių dvejopa pareiga:

— lojaliai vykdyti konstituci
jos numatytas pareigas šiam 
kraštui;

— aktyviai prisidėti, kad šio
je konstitucijoje minimom žmo-

Amerika laikoma dėl tauti- gaus teisėm bei laisvėm galėtų 
nės ar religinės laisvės perse- naudotis žmonės ir kituose 
klojamųjų priebėga. Ji tai pat kraštuose, rūpintis pirmiausia 
patraukė ir priglaudė žmones, tais kraštais, iš kuriu jie ar ju 
kurie bėgo nuo vargo ir ieškojo tėvai yra kilę Washingtono šventovėje vyskupai ir aukštieji dvasinio kai pamaldų metu, kai buvo dedikuojama Si^os Ma-

ŠILUVA
!

.-H T

Kini. L. Jankaus prisiminimai J

(8)

Vasario 16 mus visad jaudino, ypač, kad tada bū
davo išradingos pamaldos, vaikštynės ir prakalbos 
miesteSb aikštėj ir vaidinimai parapijos salėj, kur ar
tiste būdavo ir mano teta. Tad dažnai gaudavau bi
lietą ir nereikėdavo mokėti už įėjimą. Vaidinimus ir 
koncertas laitai mėgau ir pats dalyvavau vaikų cho
re. Chorvedys mane paskyrė dainuoti su sopranais, vė
liau liepė eiti prie altų, dar mėgino sujungti su teno
rais, bet kai reikėjo koncertuoti, tai man pavedė bi
lietus pardavinėti ar įeinančius prie durų tikrinti.

Lankiau ir baigiau Šiluvos vidurinę mokyklą, 
kuri buvo prie pat kapų ir koplyčios- Buvo tik keturios 
klasės, gal koks 150 mokinių. Iš mokytojų ryškiausias 
tai kapelionas kun. Kazimieras Juška, vilnietis, vėliau 
karo kapelionas. laitai gražiai giedodavo ir dar 
gražesnius pamokslus sakydavo. Organizatorius ir la
bai drausmingas. Jo pavyzdys ne vieną paskatino tapti 
kunigu.

Šiluvoje buvo per tūkstantis gyventojų, gera dalis 
S jų — fydai, prekybininkai. Šiluvos valsčiuje per 
10,000 gyventojų, ūkininkų ir rankpelnių. Valsčiaus ri
bose per 40 įvairių dvarelių, todėl Šiluvoje daugiau nei 
kur kitur buvo madoje lenkų kalba ir kiekvienas 
miestelio gyventojas mokėjo lenkiškai. Parapijai pri
klausė per 4000 sielų, kurias aptarnavo trys kunigai. 
Prie parapijos gyveno ir pora senukų kunigų, altaris- 
tais vadinamų. Pas vieną jų, kun. Rašimą dažnai už- 
eidavom, nes jis buvo be kojos ir žiemą negalėdavo

ateiti į bažnyčią, tad mišiom patarnauti eidavom į na
mus, kartais nueidavom pas jį šaškėm palošti, nes bu
vo labai mielas ir vaišingas. —------------ —

Labai gerai prisimenu kitą altaristą — kunigą 
Juozą čerkeliauską, kuris gyveno prie koplyčios ir apie 
kurį buvo pasakojama, kad, dar jaunesnis būdamas, 
keliaudavo per Lietuvos smukles ir skatindavo gerian
čius į blaivybę- Žinoma, keliaudavo kaip paprastas kai
mietis varguolis ir darydavo daug įtakos. Ar taip bu
vo, ar ne, nežinau, bet taip visi šiluviškiai kalbėdavo 
ir kunigą altaristą Čerkeliauska labai gerbė. Žinau, 
kad maldininkai, eidami į Šiluvą naudojo jo parašytą 
giesmyną: “Mainionis-Maldaiviams, šidlavos bažnyčios 
lankyti einantiems.” Kun. J. čerkeliauskas mirė sulau
kęs 69 m. amžiaus, man esant Šiluvoje 1926 m.

Tautini* — visuomeninis šiluvtikię veikiŪM*.

Kaip jau minėjau,’ šiluviškiai nebuvo apsnūdę 
žemaičiai. Lietuvai laisvę atgavus, jie vieni, iš pirmųjų 
įsisteigė viešą pradinę mokyklą. Tuoj pat suorganiza
vo ir keturklasę, kurią man teko lankyti. Pačiais pir
maisiais atkurtos laisvos Lietuvos metais jie jau didin
gai švęsdavo Nepriklausomybės šventes su eitynėm, 
prakalbom, pamaldom ir panašiai. Vasario 16 proga 
buvo statomi patriotinio turinio vaidinimai, kuriuose 
kartais man tekdavo suflerio pareigos, nes mokėjau 
aiškiM skaityti, ir teta dažnai būdavę artistė.

Reikia atsiminti, kad Šiluvoje buvo per 40 dva
relių, kurių savininkai reikalaudavo, kad jei ne pa
mokslas, tai bent evangelija būtų skaitoma lenkiškai- 
Daug kartų iš tų plikbajorių esu girdėjęs, kad: “Lit- 
va — to glupstvo”, gal kaip tik tie bajorėliai ir įaist
rindavo kaimiečius dirbti ir aukotis dėl Lietuvos.

šduvoje laitai stipriai veikė pavasarininkai, šau
liai, ateitininkai ir ypatingai daug darbavosi įvairios 
bažnytinės brolijos. Veikė net parapijos remiami 
Blaivybės namai ir parapijos išlaikoma skaitykla.

Dar caro laikais Šiluvoje kai kurios krautuvės tu
rėjo lietuviškas iškabas. Lietuvos laisvės pradžioje 
kai kurie žydeliai užsispyrę laikė žydiškas iškabas, 

nors jų khjientai buvo vien lietuviai Tada lietuviai su
simokė ir vieną naktį visas žydelių krautuvių iškabas 
užtepė smala; taip vadinamas žydmiestis sutietuvėjo, 
žydai jokių nuostolių dėl to neturėjo ir niekam dėl to 
nesiskundė. Kai kurie Šiluvos žydai savanoriais ar 
mobilizuoti dalyvavo ir Lietuvos laisvės kovose, su 
daugeliu žydukų draugavome ir buvo gaila, kai naciai 
juos visus sunaikino per n pasautinį karą.

Šiluva kartu su visa Lietuva išgyveno ir savival
dos, demokratijos Skausmus. 1926 m. karštose rin
kiminėse prakalbose kartais prieita prie apsikumsčia- 
vimo, kartais net apsimėtyta sugedusiais kiaušiniais 
(gerų tada buvo gaila). Atsimenu, kad vienas iš vai
kų, pasislėpęs už miestelio pompos, su kiaušiniu patai
kė kalbančiam nuo bankelio laiptų “dcaikui” tiesiai į 
kaktą Buvo daug juoko, kai kalbėtojas nebegalėjo sa
vo kalbos pabaigti, nes katalikai toliau kalbėti nebe
leido. Suaugusiųjų partinės rietenos pasimesdavo į 
progimnaziją ir tai kenkė ne tik mokinių tarpusavio 
santykiam, bet k pačiarh mokslui- Kartais “cirflikai” 
ir “katalikai” inokfaiai,visai be tėvų ar vyresniųjų 
žinios ir pritarimo, susiburdavo į didžiulį klebono so
dą politinėm, fizinėm lomtynėm. Kovos buvo narsios, 
trumpos ir kai kam tekėdavo kraujas iš nosies, bet nie
kas niekam nesisakydavo kodėl tas kraujas buvo pra
lietas.

Šiluva buvo tarsi maža Lietuva, nes susisiekimas 
su kitais miesteliais buvo sunkus, .o su sostine Kaunu 
beveik neįmanomas (tik per Tytuvėnus ir Šiaulius trau
kiniu galėjai nuvykti). Čia buvo tentptifrė, pieninė, 
paštas, valsčiaus centras, progimnazija, elektros jėgai
nė (pradžioj parapinė, vėliau miestelio^ agronomas, gi
rininkas, nuovada ir pan. Tačiau visa ta* mažoji Lieta- 
va sukosi apie kleboniją, kurioje sustodavo ryškesni 
svečiai, kuri pirmoji gaudavo žinias iš Kauno.

Pro Šiluvą ne tik per šilines, -bet ir kita laiku 
prakeliaudavo labai daug svečių. Sakoma, kad Šiluvą 
dažnai lankė ir Lietuvos priešai kryžiuočiai, nes ji bu
vo Žemaičių centre, kuriame kryžiavosi net septyti di
deli vieškeliai Vienas per daiginį atėjo iš pietų ir tie

sėsi į šiaurę, į Lyduvėnus, Liolius, Kražius. Kitas ke
lias atėjo iš Raseinių ir per Šiluvą nusidriekdavo į 
Tytuvėnus, Kelmę, Šiaulius. Dar vienas geras kelias_______
iš Šiluvos tiesėsi į Šiaulėnus, Radviliškį, Panevėžį. Vėl 
kitas ėjo iš Šiluvos į Šaukotą Pašušvį, Kėdainius. Bu
vo dar pora ir mažesnių kelių į vietinius kaimus ar 
kaimyninius valsčius. Taigi Šiluva buvo lyg Lietuvos 
kryžkelė, ir todėl netrūko svečių ir priešų, prekių ir 
elgetų- Gal todėl Dievas ir pasirinko Šiluvą Marijos 
misijai, Lietuvą iš klaidatikių prikelti. Jei laisvos Lie
tuvos pradžioje vietos bajorai nepriklausomybę vadi
no “glupstvo”, tai per antrąjį pasaulinį karą kai Šilu
vą nusiaubė rusai, po to vokiečiai, iš tų bajorų nei 
“ghipstvos” nebeliko.

•-*' « _

RusM fttovee nMcad uegkmė .

Kai ctitar ekattome apie nišų bolševikų žiauru
mus Lietuvoje, stetamės jų elgseną nekaltų lietuvių 

. persekiojimu. Tačiau pavarčius istorijos puriaptas ma
tyti, kad ir caro rusai ne ką geresni buvo. "Tėvelio ca
ro” rusai elgėsi beveik kaip- ir bolševiksL Tk prisi
minkim jų piktadarybes Kražiuose, spaudos uždraudi
mą lietuvių patriotų persekiojimą ir j Silnrą varymą 
Šiluvos istorijos puslapiai taip pat pilni caro žanda
rų, uęiadninkų, kai kur ir pats caras figūruoją daž
niau jo atstovas-gubematorins.

Tur būt, vfen laisvojo pasaulio lietuviai jau žino, 
kad dabar Lietuvoje be rusų-bobtevikų žfatios negali
ma ne tik vyskupo, bet ir klebono paskirti, net ir 
paprasto kunig& perkalti, nors rbsaž visada ir visur 
skelbia, kad Sovietų Sąjungoje valstybė ir bafaySa yra 
visai atskiros, ir viena nėstidia į kitos refleatae. O kas 
dedasi? Be rasų žinios negalina net klieriko | semi
nariją priimti, į į kunigus šventinti, net prakerusio 
bažnyčios stogo, pataisyti. Rusai net neleidlia vaikam, 
kad jie prie altoriaus patarnautų, mergaitės gėles prie 
altoriaus atneštų‘

Panašiai, gal kiek švelniau, buvo ir “tėvelio caro” 
laikais.

(Bae duMiea)• • ' -



Dainos ir giesmes Washingtono iškilmėse
MUZIKOS IR LITERATŪROS 

VAKARAS
Religinio kongreso rėmuose 

Washingtone rugsėjo 3 buvo 
muzikos ir literatūros vakaras 
Statler Hilton viešbutyje, žmo
nių atsilankė porą tūkstančių. 
Įleidžiami buvo su kongreso re
gistracijos ženkleliais. Atrodo, 
kad reikėjo imti įėjimo mokes
tį. Lankytojam vienas doleris 
ne daug ką būtų reiškęs, o ren
gėjam būtų padidėję pajamos, 
nes išlaidų buvo labai daug.

Vakaro programą sudarė ku
nigas V- Budreckas, kuris rūpi
nosi religinio kongreso ir kop
lyčios dedikacijos muzikine da
limi. Pats būdamas muzikas, 
muzikai ir skyrė daugiausia dė
mesio. Literatūra šiame vakare 
užėmė tik labai mažą dalį.

Programą pradėjo New Yor- 
ko lietuviu vyru choras, vado
vaujamas VI. Baltrušaičio. Cho
ras sudarė lyg koncerto rėmus: 
baigė pirmąją ir antrąją dalį.

Choras padainavo: Tėve mū
sų — J. Gruodžio, Atsisveikini
mas (žodžiai A. Vienažindžio)— 
A. Kačanausko, Oi toli, toli (liau 
dies daina) — T. Bršzio, Anoj 
pusėj Nemunėlio (liaudies dai
na) — J. Čižąusko, Aš pas tė
velį (liaudies daina)—K. Banai
čio, Tėvynei (žodžiai J. Mažei
kos) — B. Budriūno, Gratula- 
mur tibi — J. Naujalio — VI. 
Budrecko.

Choras yra susidaręs gerą 
vardą, daug dėmesio skiria in
terpretacijai, formų ir balsų iš
lyginimui. Geriausiai choras at
liko pianissimo vietas.

Vakaro solistais buvo: Pru- 
dencija Bičkienė, Roma Mastie- 
nė, — abi iš Chicagos, Antanas 
Pavasaris iš Los Angeles, Jo
nas Varnelis iš Chicagos. Teno
ras Antanas Pavasaris šituos 
kraštus dar buvo negirdėtas. Jis 
turi ne taip stiprų, bet gana 
malonų balsą. Geriausiai jam 
sekėsi pianissimu lyrinės vie
tos. Kiti trys solistai — jau gir
dėti, visada malonūs klausyti-

Pirmoje dalyje dainavo: An
tanas Pavasaris — Sveika Ma
rija — Br. Budriūno, Oi grei
čiau greičiau (iš “Išeivio” ope
retės) — St. Šimkaus, Roma 
Mastienė — Tušti paliktieji na
mai (žodžiai K. Bradūno) —J. 
Štarkos, Kada gi lietuvi (žodžiai 
J. Steponaičio) — J. Žilevičiaus.

Antroje dalyje: Prudencija 
Bičkienė: Už klystančius žmo
nės (žodžiai Maironio) — A. Ka
čanausko, Vai eičiau (žodžiai 
Putino) — VI. Jakubėno, Jonas 
Vaznelis atliko solo: Gies
mė į Švč. Panelę — J. Nauja
lio, Dzūkų kraštas — A- Vana
gaičio, aranžiavo VI. Jakubė- 
nas.

Prudencija Bičkienė ir Roma 
Mastienė padainavo duetą: Mei
lė tėvynės nemari (žodžiai A. 
Margalio) — J. Naujalio.

Solistų kvartetas atliko Ti- 
kinčięję maldą (žodžiai VI. Bu
drecko) — J. Gaidelio. Šis kū

Moksleivių ateitininkų stovykloje Kennebunkporte buvo surengta rankdarbių paroda. Matomos dekoruotos 
popierinės likitės Ir Ii tlaudellų padarytas kryžius bei kiti ženklai. Nuotr. P. Ąžuolo

Dalyvavo arti 700 dainininkų

rinys buvo specialiai šiam kon
gresui parašytas. Savo sąranga 
kūrinys primena lyg senoviškas 
suplikacijas, > kreipimąsi į Die
vą su įvairiais prašymais. Mu
zika supinta gana moderniai, į- 
vedant daug pasikartojimų.

Solistam akomponavo Alek
sas Mrozinskas- Jis paskambi
no ir solo Čiurlionio: Tris pre
liudus, Nokturną.

Literatūrinei daliai laiko bu
vo skirta nedaug. Regina Petru- 
tienė-Norvaišaitė paskaitė iš
traukas iš Sibiro maldaknygės, 
Bronius Balčiūnas — Sopulin
goji Motina — L Andriekaus, 
Aušros Vartų Marijai — B. 
Brazdžionio, Vitalis Žukauskas 
— Senelio skundas — Mairo-

Kun. VI. Budreckas, tvarkęs reli
ginio kongreso ir koplyčios dedika
cijos muzikinę dalį.

nio, Veronika — A. Jasmanto. 
Be abejo V. Žukauskas dekla
mavo geriausiai. Jis taip pat 
pranešinėjo ir vakaro progra
mą.

Literatūros dalyje pasiges
ta didesnių jėgų. Katalikų auto
rių juk turime nemaža, nema
ža yra ir religinė literatūra. To
kiam vakarui reikėjo iš Los An
geles atgabenti Bernardą Braz- 
džionį, patį ryškiausią mūsų re
liginės poezijos kūrėją- Jis vie
nas būtų atsilaikęs prieš . muzi
kos persvarą.

KONCERTAS 
BANKETO METU

Šiluvos koplyčios pašventini
mo bankete buvo atlikta gana 
graži meninė programa. Progra
mos pagrindą sudarė Dainavos 
ansamblis, kuris, papildytas Ali- 
ce Stephens ansamblio daininin
kėm ir Lietuvos vyčių choris
tais, užpildė nemažą sceną.

Koncertą pradėjo iškilmin
ga kantata — Garbė tau. Vieš
patie. Žodžiai B. Brazdžionio, 

muzika J. Gruodžio. Kantata bu 
vo parašyta 1944, minint arki- 
vysk. J. Skvirecko 25 metų vys
kupavimo sukaktį. Tuo metu 
dėl karo įvykio Lietuvoje kanta
ta nebuvo atlikta. Dabar atlikta 
pirmą kartą-

šiai programai buvo sukurta 
Šiluvos švč. Marijos garbei tri
logija: Juodbruvė mergaitė (žo
džiai A. Jasmanto) — J. Bertu
lio, solo dainavo Roma Mastie
nė, Nenuženk nuo akmens (žo
džiai K. Grigaity tės) — B r. par
kaičio, S.J., sok> — Prudenci
ja Bičkienė; Lietuvos Karalienė 
(žodžiai EI. Tumienės) — J. Ka
činsko. Solo turėjo atlikti J. 
Vaznelis, bet beskubant buvo 
praleista-

Solo dar dainavo A. Pavasa
ris — Jau žirgelis pabalnotas 
(žodžiai K. Inčiūros) — J. Dam
brausko.

Choras su soliste Prudencija 
Bičkiene padainavo: 'Marija (žo
džiai A. Karvelytės), J. Strolios, 
su solistu Jonu Vazneliu — Par
vesk!, Viešpatie (žodžiai P. 
Jurkaus) — J. Strolios. Pabai
gai — Siaurės pašvaitė (žodžiai 
B. Brazdžionio) — St. Sodeikos, 
aranžiravo VI- Jakubėnas. Įspū
dingiausiai skambėjo paskuti - 
nieji du kūriniai.

Chorui dirigavo Petras Armė
nas, akomponavo Aleksas Mro
zinskas.

Visa programa buvo numaty
ta prieš vakarienę, bet taip at
sitiko, kad ją nukėlė į galą. 
Žmonės jau buvo pavargę, ne
besilaikė reikiamos tylos. Gal 
geriau būtų banketų programas 
atlikti pačioje pradžioje.

DEDIKACIJOS GIEDOJIMAS
Koplyčios dedikacijos ir mi

šių metu lietuviai gražiai pasi
rodė su savo giedojimu. Wash- 
ingtono šventovės šeimininin- 
kas pastebėjo, kad tai pirmą 
kartą taip gražiai giedama šio
je bažnyčioje.

Prie vargonų giedojo Daina
vos ansamblis su Alice Ste
phens ansamblio ir Lietuvos vy
čių choro dainininkais. Jiem di-

WATERBURIO STUDIJŲ DIENŲ
Studijų dienos vyksta rugsė

jo 17-18 šv. Juozapo parapijos 
salėje, John St., Waterbury, 
Conn-

Šeštadieni, rugsėjo 17:
12 vai. registracija.
1 vai. popiet — atidarymas: 

“Kritiškas žvilgsnis į jaunimo 
kongresą”. Pranešimai: 1. Kon
greso simpozijumai, 2. Organi
zaciniai trūkumai. 3. Kitų kraš
tų lietuvių priėmimas. 4. Neiš
tesėti kongreso pažadai. Disku
sijos.

3 vai. popiet — paskaita 
“Prieš lietuvišką bendruomenę 
iškilusieji klausimai”- 

rigavo P. Armonas, vargonais 
pritarė Marija Mondeikaitė — 
Kutz. Choras su solistais Pru
dencija Bičkiene ir Jonu Vaz
neliu atgiedojo J. Naujalio mi
šias “Vulnenun Christi”, su sol- 
J. Vazneliu: Madavimą — J. Ži
levičiaus. Pabaigoje Dainava su 
talkininkais: Hymn for Ame
rica (žodžiai sės. M. Leonos, 
OSF) — VI. Budrecko, Malda 
už tėvynę -i- A. Kačanausko, 
Christus Vincit — VI. Budrec
ko, mišių pradžioje — Ecce Sa- 
cerdos — J. Bertulio.

Bažnyčioje vienoje viętoje 
buvo susitelkę dar 20 chorų, 
viso 589 dainininkai. Jiem diri
gavo Jurgis Petkaitis- Bendrai 
su visa minia sugiedota: Dievo 
Motina Meilinga (žodžiai St. 
Ylos), Pulkim ant kelių, Tikin
čiųjų malda (kunigų oktetas gie
dojo invokacijas, minia atsaky
mus), Jėzau pas mane ateiki, 
Psalmė — Dievas mūsų prie
glauda — J. Naujalio.

IŠKILMINGAME POSĖDYJE
Tuoj po pamaldų katalikų u- 

niversiteto sporto salėje buvo, 
iškilmingas posėdis. Čia irgi pa
sirodė jungtiniai chorai ir su
giedojo: Malda už tėvynę — J. 
Dambrausko, O Kristau pasau
lio Valdove (žodžiai B. Braz
džionio) — K. Kavecko, Mari
ja, Marija — Č. Sasnausko. A- 
merikos ir Lietuvos himnus. 
Choram dirigavo: garbės diri
gentas Aleksandras Aleksis ir 
Algirdas Kačanauskas, vargo
nais pritarė Vytenis M. Vasy- 
liūnas.

Ši didelė giedojimų progra
ma buvo suorganizuota 'kun- V. 
Budrecko. Iš Atlanto pakraščio 
sutelkta 20 chorų, iš Chicagos 
— Dainavos ansamblis su Ali
ce Stephens ansamblio daininin
kėm ir Lietuvos vyčių choris- 

' tais. Iš viso choristų buvo apie 
700. Tai jau panašu į dainų 
šventę.

Reikia priminti ir tai, kad 
choram nesumokėta pusės ke
lionės, kaip tai daroma dainų 
šventėse. Patys chorai telkė lė
šas, ieškojo mecenatų. Dažniau
siai tie mecenatai buvo parapi
jų klebonai. (p.j.)

JAUNIMO METAI IR KAS 
TOLIAU?

3:30 vai. popiet — paskaita 
“Kas laukia mūsų jaunimo A- 
merikos mokslo įstaigose?”. Pa
skaita anglų kalboje apie pro
komunistinę įtaką mokyklose.

4:30 vai. popiet—atliktų dar
bų apžvalga — jaunimo metų 
komitetai.

4:45 vai- popiet — “Žiūrint 
į ateitį”. Minčių patiekimas: 1. 
Būdai, priemonės bei metodai 
veikt viešai opinijai, 2. Tamp
resni ryšiai jaunimo tarpe ir 
bendruomenėje apskritai, 3. I- 
deologinis lietuvių jaunimo pa
ruošimas mbkslo įstaigom. Dis
kusijos. Komisijų darbų pasi
skirstymas.

8:30 vai. vak. “Subatvakaris” 
parapijos salėje, šokiam gros 
“Hank Phillips Čuartet”.
Sekmadienį, rugsėjo 18:

10 vai. ryto komisijų posė
džiai ir diskusinės sekcijos: 1. 
Rezoliucijų komisija, 2. Atlan
to pakraščio jaunimo atstovy
bės sukūrimas, 3. Veikimas į 
viešąją opiniją, 4. Tampresni 
ryšiai jaunimo tarpe ir bend
ruomenėje, 5. Ideologinis jau
nimo paruošimas mokslo įstai
gom.

11:30 vai. ryto šv. Mišios šv. 
Juozapo bažnyčioje, Congress 
Avė.

12:30 vai. pietūs parapijos sa
lėje.

1 vai. filmas.

— Senato ir Atstovę Rūmų 
komisijos sutarė dėl įstatymo 
atlyginimo minimumą pakelti 
valandai iš 1 25 dol. iki 1.60.

Solistų kvartetas ir Dainavos ansamblis gieda banketo koncertinėje pro
gramoje Washingtone. Iš k. į d. Prudencija Bičkienė, Roma Mastienė, An
tanas Pavasaris, Jonas Vaznelis. Nuotr. R. Kisieliaus.

LOS ANGELES, CALIF.
POBŪVIS RAŠYTOJUI 
GLIAUDAI PAGERBTI

Kūrybingasis Jurgis Gliau
dą- šiemet nestik laimėjo ket
virtąją Draugo romano premi
ją, bet taip pat mini ir šešias
dešimt metų amžiaus sukaktį. 
Tiek veikalų skaičiumi, tiek jų 
svarumu, Jurgis Gliaudą yra, 
be abejo, užėmęs svarbią vietą 
lietuvių pokario literatūroj. 
Jam rimto dėmesio yra paro
džiusi ir svetimoji spauda. Be 
įvairaus žanro knygų rašymo, 
Jurgis Gliaudą yra ir dažnas 
daugelio lietuvių laikraščių, jų 
tarpe ir Darbininko, bendradar
bis. Taip pat jis yra ir vienas

PROGRAMA
1:30 vai. popiet simpoziju- 

mas — debatai kongreso iškel
tom mintim.

3. vai. popiet Komisijų bei 
sekcijų pranešimai, diskusijos, 
balsavimas.

4:30 vai. popiet uždarymas.
Programoje sutiko dalyvauti: 

dr. A. Budreckis, V. Bražėnas, 
J. Urbonas, P. Molis, A. Spe - 
rauskas, A. Sabalis, A. Garsys, 
J. Karmuza, Jr., G. Šlapkūnas, 
John J. Sainsbury (New York 
State Executive Director Young 
Americans for Freedom i r 
Chairman St. John’s Universi- 
ty YAF). 

Putname rugpjūčio 15 jaunosios vienuolės atnaujino savo įžadus. U k. j d. kongregacijos vietininkė motina 
M. Ajoyza. įžadus atnaujinusios vienuolės: sės. M. Ignė (Gražina Marijoilūtė), sės. M. Jurgita (Marytė Sau 
laitytė), sės. M. Eucharista (Onutė Mikailaitė). sės. M. Daminika (Gailiūtė Kliukaitė). sės. M. Dovida (Liuda 
Cindiutė), sės. M. Imelda jAutrelė VasiHauskaitėU

mūsų literatūros ir muzikos kri
tikų bei Dirvos pirmojo nove
lės konkurso laureatas.
Džiaugiantis jo nuveiktais dar

bais, Los Angeles lietuvių vi
suomenė rengia rašytojo Jurgio 
Gliaudos pagerbimą jo šešiasde
šimt metų amžiaus sukaktu
vių ir ketvirtos romano premi
jos laimėjimo proga. Įvykusia
me organizacijų susirinkime 
tam tikslui išrinktas komitetas: 
Stasys J.'Paltus — pirmininku 
(L. Teis. D-jos skyr. pirm ), Juo
zas Raibys — sekretorium (Dra
mos sambūrio atstovas) ir na
riais: dr. F. Palubinskas (L.B. 
apyl. pirm.), V. Mažeikienė 
(A.L- Taut. S-gos skyr. pirm.), 
J. Kojelis (Liet. Fronto Bičiu
lių skyr. pirm.), J. Raulinaitis 
(Ateit, sendraugių skyr. pirm.) 
ir I. Medžiukas (Teis. D-jos at
stovas)-

Pagerbimas įvyks rugsėjo 25, 
sekmadieni, 1 valandą popiet. 
MichaeFs Los Feliz restorane, 
4500 Los Feliz Blvd., visai ne
toli nuo Šv. Kazimiero lietuvių 
bažnyčios. Tikimasi, kad Los 
Angeles lietuvių visuomenė , 
vertindama savo miesto žymų 
lietuvių kultūros kūrėją, gausiai 
į šį pagerbimą atsilankys. P.

Muzikalinė komedija “Oli- 
ver” Londone rugsėjo 9 suvai
dinta paskutinį kartą po 2,618 
spektaklių. Tai rekordinis skai
čius Londono scenai.

' ATSIŲSTA PAMINĖTI
TAUTOS PRAEITIS, istori

jos ir gretimųjų sričių neperio
dinis žurnalas, 11 tomas. 11 
knyga, atspaustas Romoj 1965. 
Tomas turi 244 puslapius, ilius
truotas- Redaguoja J. Damaus
kas, jam talkina kun. V. Bag- 
danavičius, MIC. Leidžia Lietu
vių Istorijos Draugija Chicago- 
je. Administruoja kun. dr. K. 
Matulaitis, MIC.

Šiame tome įdėta: 1964 Si
mono Daukanto metai; J. Jakš- 
tas-Simonas Daukantas — pir
masis tautinis Lietuvos istori
kas; St. Dirmantas — Smalens- 
ko koridorius ir kas jame įvy
ko prieš 450 metų ties Orša; J. 
Bičiūnas — Pirmieji jėzuitai 
Vilniuje; J. Dainauskas —Lie
tuvos D. K. įstatymai ir statu
tai iš 1457-1563 m.; J. Vaišno
ra — 1863 metų sukilimas Su
valkijoje; K- Matulaitis — Se
novės skalviai; Ig. Končius — 
Stepono Batoros universitetas 
Vilniuje: V. Liulevičius — Švie
timo židiniai tremties stovyklo
se.

Recenzijų skyriuje randame: 
Monumentą Ucrainae Historica; 
Kun. Švirmicko kelionė; Jot
vingiai kalboje: Actą Baltico- 
Slavica; Rocznik Bialostocki V 
tomas, Materialy do dziejow 
ziemi sejnenskiej, Jacwiegowie, 
Nazwa i lokalizacija; Lietuvos 
istorija naujų šaltinių šviesoje.

Lietuvos istorijos paraštėje 
skelbiama: Sibiro lietuvių bata- 
lijonas 1918-1919 m., Staigumo 
klausimas Klaipėdos miestą už
imant, L.V.S. Ramovės istorijos 
komisijos darbai, Naugarduko 
paslaptys, Lietuviai lenkų semi
narijoje 1910-1915 m., Pr. P. 
Rėklaičio telkiamas “Lietuvos 
archyvas”.

Gale įdėta draugijos kroni
ka, angliškų straipsnių santrau
ka. Visame tome yra 32 pusla
piai iliustracijų, atspaustų ge
rame popieryje.

Kun. dr- J. Bičiūnas — PIR
MIEJI JĖZUITAI VILNIUJE, at
spausta iš Tautos Praeities II 
tomo, 2 knygos. Išleista Romo
je 1965 m. 32 psl.,

Juozas Eretas — MAŽOSIOS 
TAUTOS IR VALSTYBĖS ir jų 
reikšmė Europai, 16 psl.. Iš
leido Šaltinis, 1966 metais, 16 
Hound Rd., West Bridgford, 
Nottingham, England.

SUSIVIENIJIMO LIETUVIŲ 
AMERIKOJE 80 METŲ 54 SEI
MAS, to seimo raportai ir dar
bai, 1966 liepos 11 Cleveland, 
Ohio, 88 psl.

TĖVYNĖS ATGARSIAI, Chi
cagos aukštesniosios lituanisti
kos mokyklos mokinių laikraš
tis, nr. 2-3, spausdintas ofsetu, 
48 psl-

LITUANUS, 1965 nr. 4. Nu
meris skirtas Čiurlioniui pa
minėti.

Antanas Maceina — DIEVO 
AVINĖLIS, išleista prel- P. Ju
ro lėšomis, spaudė Immacula- 
ta Press Putname, 267 psl., 
kaina nepažymėta. Aplanką pie
šė P. Jurkus.



PADĖKA

per

MMJ.
KYNY

Rugpiūčio 28 staigi žinia pra
dėjo plisti Clevelande ir apylin
kėje, kad plačiai žinomas lietu
vių veikėjas Edvardas Karnė- 
nas savo bute lygiai 4 v- po pie
tų, širdžiai sustojus plakti, mi-

pat auką Vasario 16 gimnazi? 
jai paskyrė Baltimorės ALIAS 
Skyrius ir dr. R. Vaišnys. ‘

1929 Vytauto D. gimnazijo
je Klaipėdoje išlaikė gįnmazi- 

egzaminu*. Nuo IMS bend- 
radarbiavo spaudoje tiek nepri
klausomybės laikotarpyje, tiek 
išeivijoje Rašė: Trieile, Lietu
vos Ūkininke, Vakaruose, Mū- 
a; VHekje, Karyje, Lietuvos

Edvardas Karnėnas

litua- 
Bava- 
Miun-

Worid Journal Tribūne, nau-

supažindinti su mokytojais ir su nijos 
naujaisiais bendrabučio įstotais. - 8, S

Šiemet šv. Antano gimnazijo
je mokinių yra 104. Iš jų 54 
nauji. Prašymų gauta 70. Iš jų 
padaryta atranka pagal gabu
mus ir elgesį. Susidomėjimas iš 
tėvų pusės vis didėja- Kai ku
rie jau dabar užregistravo sa
vo vaikus 1967 m. rudeniui

Šią vasarą gimnazijos patal
pos pagerintos ir praplėstos. 
Vyresnių klasių mokiniai mie
gamuosius gavo svečių namuo
se — visai arti prie gimnari- 
jos. Pačiame gimnazijos pasta
te, nukėlus kitur miegamųjų 
dalį, liko daugiau erdvės žaidi
mam ir klasėm, šiemet taip pat 
sutelkta daugiau prižiūrėtojų, 
paskirtas ^vicedirektorius ir mo
kinių patarėjas (Guidance coun- 
selor). Naujieji bendrabučio įs
tatai teikia mokiniam daugiau 
laisvės ir ugdo atsakomybę. Mo
kiniai juos labai mielai priėmė 
ir rūpestingaLvykdo.

perrai^‘ taip it šiemet,

Rengia 
dyba.

Gub. John Dempsey yra la
bai palankus lietuviam: kiekvie
nais metais vasario 16 d. Kapi- 
toliuje leidžia iškabinti Lietu
vos vėliavą, priima Sėtuvių de-

Lituanistinė šeštadienio mo
kykla darbą pradeda rugsėjo 
17. Pamaldos bus 10 v. šv. An
driejaus parapijos bažnyčioje. 
Pamokos visuose skyriuose ir 
vaįkų darželyje bus kiekvieną 
šeštadienį nuo 10 v. iki 2 v 
Mokykla veiks šv. Andriejaus

ruošė ptojekK. bštoyggi, šiuo 
meta statomai BeMt parapi
joje Custery, Mieto, netoli lie
tuvių skautų stovyklos. Jis taip 
pat paruošė ir Omahoje dabar 
seneliam statomų didžiulių na
mų bei Australijos lietuvių 
paminklinės koplyčios . projek-

A. a- Alfonso Jurskio liūdin
ti šeima nuoširdžiai dėkoja vi
siems, kurie atidavė velioniui 
paskutinę pagarbą ir palydėjo Į 
amžino poilsio vietą

Dėkojame už gedulingas pa
maldas didžiai gerbiamam šv. 
Andriejaus parapijos klebonui 
_kun. J. čepukaičiui, kun. E. 
Wąssel, iš New Yorkoatvyku
siam kūn. S. Railai; solisteiJu
zei Augaitytei, giedojusiai pa-' 
maldų metu, ir ' vargonininkui 
V. Matoniui. .. j

Dėkojame V. Volertui už at-

Žemėlapiai

Klausimas, kur' galima gauti 
Lietuvos žemėlapiu, Tiesoje at
sakytas taip: ‘Visas Lietuvos

VMMi flkkšvtttiem-teatlygin* Visagalis. Gfėitesatem mmavy 
bte jtigyjtarai malonėkite paskubinti aukas: BuMtog Fvnd 
Francbcan'Monaatury 6M Buahvrick Ava., Brooktyn, N.Y. 11221.

— Lituanistinė* medžiagos 
gausiai randama Marburgo ar
chyve, Vokietijoje. Prof. Her- 
manno lituanistiniai rinkiniai 
dėl vietos stokos dabar yra iš
gabenti į Niederwehrą apie 8 
kilm. nuo Marburgo. Prof. Gri- 
galaičio surinktos lituanistinės 
knygos dabar įrišamos.

— Dail- Antanas Rukšlele 
ruošiasi savo sukaktuvinei (60 
m. amžiaus) parodai, kuri įvyks 
spalio 1-8 Čiurlionio galerijo
je, Chicagoje. Paskiau ši paro
da bus perkelta į Los Angeles, 
Čalif.

Lietuvių Moterų Klubų Fede
racijos pirmininkei Ligijai Bie- 
liukienei mirus, L.M.K.F. Wa- 
terbury klubas, -pagerbdamas 
jos prisiminimą, koveje~dėl Lie
tuvos laisvės, prisiuntė Tautos 
Fondui auką 55 dolerius Lietu
vos laisvinimo darbams parem
ti. Tautos Fondo valdyba nuo
širdžiai dėkoja.

gimė 
1906 sausio 15 Vyšniave, Šven
čionių apskr. 1923 baigęs paš
tininkų kursus, tarnavo paštų 
žinyboje: Kudirkos Naumiesty
je, Klaipėdoje, Telšiuose, Vil
niuje. Ilgesnį savo veiklos lai
kotarpį pratekto Klaipėdos kraš
te, tarnaudami paltų hnybo- 
je, kartu energingai ir aktyviai 
reiškėsi įvairiose orgtateacijo
se: šauliuose, Sent amjr, tau
tininkuose ir kt.

Žmona, duktė, samūs, 
marti ir anūkas

pradėtas 
vyrų cho- 
mūsų“ ir 

baigtas su “Lietuva brangi“.
Rugpiūčio 31 Edvardo Kar- 

nėno kūnas nulydėtas į Kalva
rijos kapines. Prie duobės pas
kutinį atsisveikinimo žodį tarė 
LVS Ramovės Clevelando sk. 
pirm. VI. Knistautas.

dol — J- Ardys, L.M.K.F. Phi- 
la. Klubas, prof. J. K. Putinas, 
J. švedas; po 10 dol- -— P. An
driulis, A. A. Banėnai, V. B. 
Buiniaį R B. Čepuliai ir Algis 
R. A. Dantai, D. G. Dragūne- 
vičiai, A. Gečys, B- Raugas, Zg. 
Romanauskas, M. Rumbaitis, 
prof. A. Salys, LV. šaudžiai,
A. K. špakaųskai, J. Stelmokas, 
T. M. Traunai, Al. Vaškelis, M- 
Žilinskienė; po 5 dol. — J. Au- 
gaitytė, Mr* Mrs. M. J. Bigenis, 
C.S. Cheleden, M. 3- Klausai,
B. V. Mašalaičiai, P. Mašalaitis, 
E. P. Mitalai, Ą. Mykolai 
tienė, V. A. Norvaišai, S. St-

Suopiai, B. 
Tvarkūnas, B. Ubeika, SL V. Vi- 
liūnai; ir 4 dol. — K. Pliuško- 
nienė; — viso 414 dol

— Liet. Studentų Sąjungos 
centro valdyba stengiasi surink
ti pilną komplektą Sąjungos lei
dinio, “Studentų gairės“. Turi
mi tik šie numeriai: 1953 —7- 
8, 1955 — 20, 1956 — 23, 
1960 — 1,2,3, 1963 — 40, 1964 
— 41, 42. Centro valdyba būtų 
dėkingą jei asmenys, turį 
trūkstančius numerius, juos pri
siųstų -adresu: Stasys V. Rasto- 
nis, 735 Smith St., Providence, 
R.I., 02908.

nyčioje pamaldose ir pritiną Šv. 
komuniją Jo sūnus yra baigęs 
betariu parapijos aakštesniąją 
mokyklą-

Pagerbimo garbės prezidiu
me šalia gub. John Dempsey 
bus liet parapijos klebonas ku
nigas Juozas Matutis, peilk. An
tanas Šukys, miesto burmist
ras George KinceUa ir -kiti 
aukšti pareigūnai Tikimasi, 
kad dalyvaus iribu senato
riai — A. Ribikoff ir T, Dodd.

Prof. Valerijonas Balčiūnas 
ir Watter Chase (Vladas Čeka
nauskas) yra . paprašyti paru oš
ti į Hartfordą atvykusių lietu-' 
vių istoriją kuri bus paskaity
ta banketo metu. Amerikiečiam 
norima parodyti, kas lietuvių 
yra nuveikta. J. Bernotas

lės artimųjų, draugų, bendra
darbiu ir Clevelando visuome-

dienį, 7:30 vai. vak. klubo sa-
Įėję, 227 Lawrence St, Hart- “ -MS
ford, Conm, ruošia tradicinį mua startą rgkmeiirų daų 
banketą. Klubo šeimininkės, ja su visa teimabetariu 
kaip visada, paruoš skanių val
gių, kuriais pasistiprinus bus 
progos pasišokti prie geros mu
zikos-

Connecticuto gubernatoriaus 
John Dempsey pagerbimas — 
banketas ruošiamas spalio 16, 
sekmadienį, 3 vaL popiet, LA. 

salėje, 
apyl. val-

jo New Yorko dienraščio pir
mas numeris pasirodė rugsėjo 
12. 930,000 egz- tuoj pat iš
pirkti. šis 80 psl. laikraštis, ap
jungiąs tris ankstesnius dien
raščius, pąsirodė po 140 dienų 
streiko.

Edvardas Karnėnas buvo pa
šarvotas D. Jokubauskienės lai
dotuvių namuose, 936 East 185 
St Clevelahd, Ohio. •

Rugpiūčio 30 d. S v.v. laido
tuvių namuose vyko atsisveiki
nimas. Prisirinko pilnutėlės ša-

velionies praeitą kelią 
darbus Clevelando Liet.

sisveikimmo prie karsto prave- 
dimą ir prof- A. Saliui, V. Šau
džius, J- Stelmokui, J. Ardžiui, 
B. Raugui ir J. Stikloriui už tar
tus reikšmingus žodžius; A.LL 
A.S. Philadelphijos skyriaus na
riams ir Philadelphijos ramovė- 
nams, ėjusiems garbės sargy
bą ir nešusiems karstą.

.. Dėkojame. A. Gaigalui k V. 
Volertui už turiningus nekrolo
gus; visai lietuviškai spaudai už 
pranešimus apie velionies mir
tį; prof- J. Purinui už velionies 
gyvenimo apžvalgą per radiją Rakšniai, U. 
ir Philadelphijos. Bendruome
nės Balso vadovui H. Savickui 
už minėjimo.parengimą.

parapijos patalpose, šiais me- '" Dėkojame laidotuvių direkto- 
tais mokytojais bus: Reda Ar- riui M. Bigeniui su ponia už to- 
dienė, Darija Dragūnevičienė, kį rūpestingą k nuoširdų laido- 
Teresė Gečienė, Kazimiera Ju- tuvių tvarkymą.
zaitienė, Stase Kananavičięnė, Taip pat nuoširdžiai dėkoja- 
tautinių šųkių mokys Estera me visiems mieliems draugams, 
Bendžiūtė, dainavimą.— Anele ^pąj-istarniems, ir giminėms už 
Kaulinytė. įTėvai prašomi savo mišių aukas, vainikus, įnašus 
vaikus leisti į mokyklą Lietuvių Fondui ir Vasario 16

gimnazijai, už pareikštas užuo
jautas laiškais, telegramomis, 

spaudą, radiją ir asmenįš-

Vakarienė šv. Andriejaus pa
rapijos naudai rengiama spalio 
2, 3 vai. popiet parapijos salėje. 
Vakarienę rengti sumanė Lie
tuvių Bendruomenė, į darbą 
pasikvietė: šeštadieninės mo
kyklos- tėvų komitetą, ateitinin
kus, tautinę sąjungą, Veteranų 
S-gos Ramovę, Tautinį ansamb
lį, tautinių šokių grupę, šios or
ganizacijos naudojasi parapijos 
patalpom.

Bostono Liet. Dramos sambū
ris rugsėjo 24 atvyksta į Phila- 
delphiją ir L. muzikos salėje, 
2715 E- Allegheny Avė., suvai
dins L Fodoro 3 veiksmų ko- 

buvo PLB valdybos reikalų ve- veiklaus visuomenininko ir mediją — “Brandos atetatą”.
dėju- daug žadančio veikėjo. Visaga- Pradžia 6:30 v.v. Vaidintojus lat - Kelpša su šeima; po 2 0

Clevelando lietuvių visuome- lis tteve, būk gailestingas Ed- pakvietė Ą.L. Tautinės Sąjūn- dol- — N. Birulis, O. J. šeš-
nė liūdi netekusi Edvardo — vardo sielai. L Žviricalnis gos skyrius. K.Č. tokai, Č. Tamašauskas; po 15

Aide, Mūsų Kelyje, Mintyje, 
Darbininke, Tėviškės Žiburiuo
se, Drauge, Dirvoje, Laisvoje 
Lietuvoje ir kt- 1933-35 leido ir 
redagavo humoristinį laikraštį 
Plėkštę.

Lietuvai atgavus Vilnių, nuo 
1941 iki 1944 buvo Vilniaus 
centrinio pašto inspektorium. 
Vilniuje K organizuojant šaulių 
chorą garsiojo Čiurlionio an
samblio užuomazgą, įkūrėju, 
choristu ir pirmuoju pirminin
ku buvo Edvardas Karnėnas. 
Vėliau Čiurlionio ansamblis ji 
išrinko garbės nariu.

1944 Edvardas pasitraukė į 
Vokietiją 1949 emigravo į JV. 
Apsigyveno Clevelande, įsijun- - žemėlapio tiražas jau išparduo- 

... gė į lietuvių organizacijų veik- tas. Vyr. kartografijos ir geo-
Išsamų atsisveikinimo žodi Veikė ALT S-gos Clevelan- dezijos valdyba numato sekan

čiais metais išleisti LTSR ad
ministracinį žemėlapį“ (T., lie
pos 29)-

Atsėit, Lietuvos žemėlapio 
išleisti nė nenumatomą o tik 
“LTSR” žemėlapis su rajonų 
ribom, kurios, beje, keičiamos 
dažniau, negu kartografai spė
ja žemėlapius pagaminti.

nės. Atsisveikinimui vadovavo 
LB Clevelando I-os apylinkės 
pirm. F. Eidimtas.

Vasario 16 gimnazijai auko
jo: 30 dol. A.M. Vaišniai; 20 
dol. — dr. S. M. Tallat-Kelpšai; 
po 10 dol. — Mrs. P. Gakus, H. 
A. Joniai, P. Kačionis, Mrs. G- 
Mitka, V. Popeliučkienė, S.A. 
Romanauskai, B. švipienę; , 6. 
dol. — Mrs. A. Zilley; po 
5 doL Mr- Mrs. M.J. Bigenis, 
J. Būbelis, C.S. Cheleden, K. 
Čikotas, A. Klemas, Misa G. 
Lumia, V. Ramūnas, H. Savic
kas, E. J. Swetik, P. Šidlauskas, 
B Valiai, E. B. Vigeliai; 4 dol. 
— J. Gaila; ir 2 dol. — V. Vi- 
liūnas — viso 192 dol.; taip 

A. a. inž. Alfonsui Jurskiui 
mirus Philadelphijoje, vieton 
greit nykstančių gėlių ant kars
to, jo atminimui buvo aukota 
Lietuvių Fondui ir Vasario 16 
gimnazijai. Visiems aukoju - 
siems, išpildžiusiems velionies 
pageidavimą jo šeima nuošir
džiai dėkoja.

pasakė PLBvykd. vicepirm.Sta- do skyriuje Amerikos Lietuvių 
sys Barzdukas, nužymėdamas Tarybos Clevelando sk., LVS

Ramovės Clevelando sk., Lietu
vių žurnalistų s-goje, Vilties d- 

bo ir Lithuanian Village, Ine., joje clevelando Lietuvių klu- 
vardu atsisveikino Z. Dučma- Ląthuanian Village, Ine. Lie- 
nas. Gilų liūdesį netekus Ed- tuvių Bendruomenėje ir kt 
vardo ir jo žmonai Onai bei ar- Jis nev€ngė jokių pareigų, ku- 
timiesiem giminėm užuojautą rios jam buvo uždedamos ^ jas 
pareiškė F. Eidimtas Lietuvos atlikdav0 stropiai Nuo 1963 
Žurnalistų s-gos, Lietuvių Fon
do v-bos, Vilties draugijos, Čiur
lionio ansamblio, Tautinės s-
gos, LVS Ramovės Clevelando 
sk. ir LB Clevęjando I-os apyl. 
valdybos vardu-

Atsisveikinimas
Čiurlionio ansamblio
ro, sugiedant “Tėve



ATSAKYMAI TEISINIAIS 
KLAUSIMAIS

Adv. M. ŠVEIKAUSKIENĖ sutiko šio 
me laikraštyje duoti paaiškinimų ir pa
tarimų teisiniais klausimais Darbininko 
skaitytojam. Klausiant reikia pažymėti, 
ar skaito Darbininką. Klausimai siųstini 
jos adresu: Mrs. M. Šveikauskas, At- 
tomey at Law, 8 Belgrade Avenue, 
Roslindale, Boston, Mass. 02 131.

KAS YRA "TRUST“?

su
se-

Klausimas
Pats būdamas teisininkas 

dideliu įdomumu visuomet 
ku Tamstos teisinius atsaky
mus spaudoje. Turiu pasakyti, 
kad Tamstos atsakymai yra 
itin logiški, įdomūs ir tikslūs. 
Prieš kiek laiko skaičiau Tams
tos patarimą žmonėm, turin
tiem giminių Lietuvoj. Tamsta 
tame patarime kalbėjai apie 
“trust”. Nors tada ne pirmą 
kartą teko šį terminą išgirsti, 
tačiau turiu prisipažinti, kad 
man šis terminas yra visai ne
suprantamas. Kas iš esmės yra 
tas “trust”? Žinau, kad daug 
žmonių laiko savo pinigus ban
ke “in trust”. Ar tai tas pats 
reikalas? Jei galėtumėt, būtų 
malonu išgirsti apie šią nepa
žįstamą sąvoką.

Teisininkas, NY.

Trusts”

Clevelande iš k. j d. K. Karpius, kun. J. Cekavičius, s cautė Nasvytytė, dr. St. Bačkis ir P. Tamulionis.
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LAISVES ŽIBURYS
Radio programa lietuvių ir anglų kalbomis 

sekmadieniais. 9 - 10 vai. ryto
WHBI 105.9 FM banga

Išlaikoma lietinių radio klubo narių mokesčiais, 
aukomis ir skelbimais.

62-15 69th PI.', Middle Village, N.Y. 11379

ROMAS KEZYS — TW 4-1288
ANTANAS MAŽEIKA — VI 5-6332

Clevelande iškilmingai pagerbė PREL. KRUPAVIČIŲ

Atsakymas
Mūsų teisėj, t.y. kontinentali- 

nės Europos teisėj, tokia sąvo
ka kaip “Trust" buvo nežino
ma. “Common law”, t.y. anglo
saksų teisėj ši dvilypė “turto 
valdymo’’ sąvoka yra labai daž
nas ir kasdieninis reikalas. Eu
ropos kontinento teisės moks
lininkai šią sąvoką savo raštuo
se dažnai apibūdina kaipo 
“anglo-saksų” teisės schizophre- 
nia”, atsieit — dvigubą asme- 

' nybę.
.Anglo-saksų teisėj turtas 

gali būti vieno asmens arba as
menų grupės valdomas kito as
mens arba asmenų grupės la
bui. Tokioj situacijoj valdantis, 
atseit administruojantis, asmuo 
turi “legal title”. o asmuo, ku
rio naudai tas turtas yra admi
nistruojamas. turi taip vadina
mai “eouitable title”. Tokiu 
būdu administruojantis asmuo, 
nors jis ir turi “legal title”. 
negali pasinaudoti pačiu turtu 
savo naudai. "Trust” ir taip va
dinamas “Trustee” (patikėtinis' 
yra griežtoj teismų priežiūroj: 
pats “Trustee" turi atlikti savo 
pareigas pagal labai griežtus 
Įstatymu nustatytus štandartus.

Yra įvairiausių “Trust” rū
šių. Jų klasifikacija yra sudė
tinga ir dažnai techniška. Joks 
asmuo neturėtų bandyti sudary
ti “Trust” vadinamu “naminiu 
būdu”, nes pasekmės gali būti 
labai liūdnos; sudarančio as
mens norai gali būti visai ki
taip interpretuojami ir pildomi, 
negu jis buvo numatęs. Todėl 
svarbu, kad tokie teisiniai kom
plikuoti reikalai nebūtų atlieka
mi be specialisto, t.y- advokato. 
Ypatingai tai svarbu taip vadi
namu ‘Testamentarv
atveju, nes tada, kai ‘trust’ yra 
vykdomas ir iškyla to vykdymo 
problemos, trust sudaręs as
muo jau nebegyvas ir jis ne- 
beišaiškins ką jis turėjęs gal
voje, “trust" sudarydamas.

Tamstų minimas “savings 
bank” trust irgi yra savos rū
šies “trust”. Tai yra savotiška 
rūšis ir įvairiose valstijose įvai
riai traktuojama. (New Yorko 
Valstijoje toks trust vadinasi 
“Totten trust”). Tai yra infor- 
mali nesudėtinga “trust” rūšis, 
į kurią teismai žiūri “nuolai
džiai” ir. jei tik įmanoma, pa
lieka galioje “trust”. Kitos 
“trust” rūšys yra žymiai kom- 
plikuotesnės ir sunku būtų jas 
čia išgvildenti.

su-

va- 
sa-

Liet. Krikšč. Dem. Sąjun - 
gos Clevelando skyrius, talki
namas 25 Clevelando 1 i e- 
tuvių organizacijų, iškilmingai 
paminėjo prelato Mykolo Kru
pavičiaus 80 metų amžiaus 
kaktį.

Akademija įvyko kovo 26 
kare Šv. Jurgio liet- parap.
Įėję. Įnešus vėliavas, minėjimas 
pradėtas su Lietuvos himnu ir 
kun. čekavičiaus malda. Tylos 
minute pagerbti mirę, žuvę bei 
priešu ištremti Lietuvos valsty
bininkai.

Pagrindinę kalbą .pasakė Lie
tuvos Atstovybės JAV patarė
jas dr. Stasys Bačkis. kuris sa
vo gerai paruoštoje kalboje iš
kėlė sukaktuvininko nuopelnus

Karpius, JAV L.B.
II apyl. pirm. Povi- 
ir DLK
Izabelė

Birutės D- 
Jonaitienė.

ŠIS TAS APIE ASPIRINU
DR. A. GRIGAITIS

Yra žinių, kad 400 metų 
prieš Kristaus gimimą senovės 
graikai jau vartojo aspiriną. 
Hippokratas. medicinos tėvas. 
gvvenęs prieš Kristaus gimimą, 
duodavo gimdyvėm gluosnio 
žievės nuovarą. kurs turi solicy
lo rūgšties, kad sumažinus 
skausmus.

Aspirino cheminė sudėtis — 
acetylo-solicvlo rū?š*’s. Ja at
rado prieš 100 metų Elzaso che
mikas č. Hergartas. Ilgą laika 
šis chemikalas buvo pamirštas 
ir nevartojamas. Prieš 50 metų 
vienas vokiečių chemikas nu
statė. kad aspirino, ty.. acety-

lo — solicylo rūgštis mažina 
skausmus ir karštį. Nuo to lai
ko šis vaistas išsiplėtė po visą 
pasaulį ir jo gamyba kasmet

kito vaisto taip 
vartojamo kaip

plačiai 
aspiri- 
sunau-

Lietuvai laisvės kovų laikais, 
valstybės tarnyboje ir išeivijos 
gyvenime.

Trumpą žodi tarė Valstiečių 
liaudininkų pirm. Jonas Daugė
la. Social-demokratų atstovas 
Aleksės Šemeta, A. L- Tautinės 
Sąjungos Clevelando skyr- pir- 
min. Kazys 
Clevelando 
las Mikšys 
jos atstovė
Raštu sveikino JAV senatorius 
Frank J. Lausche. JAV atstovai 
iš Ohio.: Frances P. Bolton, 
'.Villiam E. Mmshall, Robert E. 
Sweeney ir Charles A. Vanik 
bei eilė pareigūnų-

Menine dali atliko Clevelan
do liet, jaunimas. V. Nasvytv- 
tė padeklamavo pritaikytus ei- 
I^pš^iis jr akademikai R. Mac
kevičiūtė. Alšėnas ir R. Bublvs 
pateikė ištraukas ’š nr°l. Kru
pavičiaus raštų. Pabaigai žodį 
tarė L.K D S. e°ntro komiteto 
pirm. Algirdas Kasulaitis-

Minėjimą pravedė ALT Cle- 
vplando skyr. ir Lietuviu Bu
džiu pirm. Algimantas Pautie
nis. meninę dali paruošė atei
tininku ir skaučių veikėjos In
grida Bublienė ir Nijolė Kers- 
nauskaitė.

Po minėjimo vyko vaišės, ku-

riom vadovavo L.K.D.S. Cleve- 
lando skyriaus pirm. Petras Ta
mulionis.

Sekmadieni, kovo 27, Šv. 
Jurgio liet, parap. bažnyčioje 
buvo aukojamos mišios prel. 
Krupavičiaus intencija. Mišias 
aukojo klebonas kun. Balys I- 
vanauskas, asistuojant kun. če- 
kavičiui ir kun. Žemaičiui. Kun. 
Cekavičius pasakė pritaikytą pa
mokslą.

Prel- Krupavičių gražiai ap
rašė Cleveland Press.

Minėjimo vykdomąjį komite
tą sudarė L.K.D.S. Clevelando 
skyr. pirm. Petras Tamulionis 
ir jaunimo organizacijų atsto
vai I. Bublienė, N. Kersnauskai- 
tė. A. Pautienis ir R- Saikus.

Worcester, Mass.

ir tėv.
O.F.M., 

provinci- 
iaunave-

JUOZO ir IZABELĖS MISIŪNŲ

mrs liquor store
Galima gauti įvairiausios rūšies amerikiečių ir importuo
tų gėrimų... Didžiausias pasirinkimas degtinės ir vyno. 
103-55 LEFFERTS BLVD. RICHMOND HILL. N. Y

Telefonas: Vlrginia 3-3544

Namų pirkimo, pardavimo, apdraudos ir visokiais reika
lais kreipkitės į

JOHN ORMAN AGENCY
Insurance - Real Estate

110-04 Jamaica Avenue Richmond Hill 18, N. Y
. . Tel. Vlrginia 6-1800

Mes esame maži, tad ir erdvės plėstis yra daug! Galimybių taip pat 
netrūksta. Tik reikia: daugiau akcininkų, didesnio kapitalo.

LITAS Investing Company, Ine.
100-21 89+h Avė., Richmond Hill, N.Y.; Hl 1-6799 
6755 S. Wesfern Avė., Chicago, III.; GR 6-2242 

LITAS duoda paskolas lengvomis išsimokėjimo sąlygomis. Paskolų 
pareikalavimas dažnai būna didesnis negu galime patenkinti. Jei 
nenorite tapti LITO akcininkais, galite tapti indėlininkais — galite 
LITUI paskolinti. Mokame aukštus procentus. Bet pirma pagalvo
kite apie akcijas. Pirkite LITO akcijas šeimos nariams, ypač i?u- 

I niesiems, kad jie a ugtų kartu su LITO bendrove. Vena L ITO akci
ja šiuo metu kainuoja 12 dol. Akcijų pirkimo ir bendrai informac:- 
jos reikalais prašom kreiptis j New Yorko arba Chicagos įstaigas.

LIUDOS MIKUTAKYTES 
įvairių moterišku drabužiu krautuvė 
Krautuvėje vra didelis įvairių gatavų moteriškų drabužių pasirin
kimas: išeiginės-bnIinės bei darbo suknelės, megstukai. ap"-innkai. 
bliuskutės. kojines. Čia g-aur.ania siuntiniams eatavi moteriški dra
bužiai. nvitaiMnfi įvairioms progoms ir dvdžini 
95-04 JAMAICA AVĖ. Woodhaven, N.Y. II421

— Tel. 844-7240 —

R.jta Krcicaitė ir Jonas Heinun.u, susituokę rugpiudo U '<<•'*

kurių pag- 
aspirinas ,

patekusi i

Nėra 
žmonių 
nas. Ypač daug aspirino 
doja amerikiečiai. Jie naudoja
aspiriną kaip pirmą pagelbą 
prie visų ligų. T para amerikie
čiai praryja anie 42 milijonus 
aspirino tablečių. Amerika as
pirino tarnybai kasmet išleidžia 
48 milijonus dolerių, o 96 mi
lijonus dcl. kitiem aspirino pre
paratam: bufferinui. anasinui, 
maidoliui. empirinui ir kitiem 
aspirino pakaitalam, 
rindas yra tas pats 
tik kitaip vadinamas.
Kaip veikia aspirinas

Aspirino tabletė.
plonąsias žarnas, per žarnų sie
neles po 10 minučių jau cirku
liuoja kraujuje. Tokiu būdu jo 
veikimas į organizmą pasireiš
kia labai greitai ir netrukus nu
stoja galvos sopėjimas, sumažė
ja kiti skausmai, krinta tem
peratūra.

Aspirino veikimą galima pa
skubinti pridedant sodos. Be to. 
soda apsaug a slman^i ruo su
erzinimo asni.ino rūgštimi. Yra 
a-pmino pA- ia“; k'ip. pav. 
bufferinas. kurs vra ta* pats 

į. arrii- n-ię priemaiša.
Sergantiem reumatu ar artri

čiu duodama ’^eUs aspi

rino dozės: 1 3 ’abletės kas 2-3 
vai. Tai bent kiek sumažina 
skausmus.

‘ Aspiriną; n^a stiprus vais
tas. bei nūn didelės jo dozės 
a*siranda pikt'mmas. 
;r Drarvta* aspirinas. anksčiau 
npr^-1 j'ę n-a-’ c VŪk‘1. iŠOT ' 3- 
mar- laukan To^ėl apsinuodyti

va. Dažniau aosinimc’i ;a maži 
vaikai kurie '•ado buteliuką su 
aspirinu, pradeda ji rvti t srl

pirinu vaiką hū'ira tuoj kviesti 
n' dvt'':a kad ki-k "atima grei
čiau išpumpuotų skrandžio sy
vus ir kartu likusi aspiriną.

Dar neseniai prieš cortizono 
ir kitu šios rūšies vaistų atra-

dimą aspirinas — solicylo rūgš
tis — buvo vienintelis vaistas 
reumatizmu ir artričiu sergan- 
gantmm ligonini. Ir dar šian
dien šių ligų gydyme aspirinas 
eina greta su hormonais, corti- 
zonu ir pan.

Kai kurie žmonės mano, jog 
prie aspirino galima priprasti 
kaip prie narkotikų. Tai yra 
klaidinga pažiūra. Taip sako 
medicina. Klysta manantieji, 
jog coca eolą ir aspirinas iššau
kia apsvaigimą kaip alkoholis-
Ar aspirinas kenkia sveikatai?

Kai kurie asmenys tvirtina, 
jog aspirinas kenkia sveikatai. 
Taip, kenkia tiem, kurie turi 
skrandžio žaizdų, jautrų skran
di. nes aspirino rūgštis erzina 
skrandžio gleivinę. Tiesa, yra 
žmonių alergiškų aspirinui. To-. 
kiem akmenim paėmus didesnę 
aspirino dozę, ant odos atsiran
da išbėrimas. Tas pat gali at- 
s:ti’—i ir nuo kitu vaistų.

Neteisingas kaltinimas aspi 
rinui. kad jis kenkia širdžiai. 
Žinoma, kaip kiti vaistai, taip 
ir aspirinas čide’ėse dozėse ne
tinkamai vartojamas, gali atsi
liepti i žmogaus širdi bei kitus 
organus.

šimtai tūkstančiu asmenų kas 
dien vartoja vadinamus “trank 
vilbatorius". kurie pašalma ne 
ramumą, nervuotuma Nemaž' 
žm°nui pripranta prie šių ra 
mintojų ir be ju nega’i apsiei 
ti. Neseniai dr. L. Galstins. ku
ris dirba psichoneurologiniam 
institute Prikstone. pareiškė 
kad aspirinas pilnai gali pava 
duoti dali vaistų “ramintojų” . 
Prieš šios išvados jis priėjo po 
trijų metu tyrinėjimų ir mano, 
kad aspirino tabletė pilnai ga
li pavaduoti phenobarbitalo. lib- 
rium ir pan vaistus.

Lyną Tamašauskaitė ir Jonas 
Matrikas susituokė rugpjūčio 
27 šv. Kazimiero bažnyčioje. Su
tuokė kun- A. Volungis. Iškil
mingi pietūs buvo Nick’s Co- 
lonial Grille restorane.

Vestuvėse dalyvavo 
Leonardas Andriekus, 
lietuvių pranciškonų 
jolas. Sveikindamas
džius, jis pabrėžė, kad jauno
sios tėvai, Bronė ir Jonas Ta
mašauskai vra dideli pranciško
nų, ypač jų išlaikomos gimna- 
7 i.-s rėmėjai. J. Tamašauskas 
yra vietos LB apylinkės valdy
bos narys. Po oficialių pietų, 
Maironio namuose buvo sureng
tas priėmimas.

Jaunoii L. Tamošauskaitė vra 
baigusi Becker Junior kolegi- 
m i- dįrbs kain cckretom dr- 
Fr. McCraedy raštinėje. Jauna
sis J. Matricas yra baigęs VVor- 
cesterio Junior kolegiją, Flori
dos universitetą Gainesville, 
Fla. Jis yra Granger Contrac- 
ting bendrovės sąskaitybos sky
riaus vedėjas. Povestuvinei ke
lionei išvyko į Meksiką. Grįžę 
apsigyvens tėvų nupirktame na
me No. Graftone. Pr.

rikas, susituokę rugpjūčio 27

-IIAVF.N REAI.TY -
Real Es+a+e • IOSEPH ANDRUSIS • Insurance 
Apdraudimas gyvybės namu, automobilių, baldų ir k Namų par 
davimas, apdraudos;. In<omeTax užpildymas Mutual Funds - P* 
mgų investaciins

Kasdien nuo 9 iki 8 vai.: šeštadieniais iki 6 vai popiet
87-09 Jamaica Avė., Woodhayen 21, N. Y. • Tel. VI 7-447

WIIITE IIORSE TA VFRN
Baras - restoranas
PRANAS BRITCAS savininkas

86-16 JAMAICA AVĖ. Woodhaven N Y 11421
Tel. Vlrginia 6-9519

SALE VESTUVĖM. SUSIRINKIMAM BKJ KITIEM POBŪVIAM 
Salėje sali tilpti 100 dalyvių

į Nori te geros meniškos fotografijos— j
I PORTRETO - SEIMOS - VAIKŲ J

•vairių progų: vestuvių, krikštynų, gimtadienių, pobūvių ir kt. nuo- i 
traukų; norite atnaujinti seną fotografiją 9 Jums geromis sąlygomis / 
padarys — j

i VYT. MAŽELIS (
Tel. HYacint 7-4677 Į

427 Street Ridqewood Brooklyn N t ’

SU)AURI Alt > Y vtl'o MT\ M A 
Silver Bell Bakine t .o

Lietuviška ir eurapietiška duona u t>yrat*a' 
šventėms vestuvėTC*- bei r*‘kvliams tortą 

fULtA ir 41. RĖKTAS R A f'ŽI A S
36-A8 40 STAGG STREET BROOKIVN n v i u>n»

W1NTER (IBEN TAVERH
Inr

VYTAUTAS BELECKĄ' 
3t vi ninku

Stelė ve«tiivlmn Ir kitokioms pra 
mogoma. Bito. duodami po'alde 
tuvinlai pietOs. Pirmos nW< li< 
tuviikas mitria.’ prieinama kaln<

1883 MADISON STREET
■ ROOKLYN 27, N. V 

(Rldfewood)
Tai. EVirgreen 2-6440
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OkMtolOFM

(212)774-1^69

Žiūrovas

SERVICE

FILATELISTAI!

8-3092.

447-7111

6 DIDŽIULES

sutraukė 201 dalyvi! Daug! 
30 ekspertų. Ldetuvių'buyo 
ir du iš jų pačioj irirttaėj!

Lietuvių Atletų khibo futbo
lininkai pradeda. 1966-67 pirme
nybių sezoną. Rugsėjo 18, sek-

CIRILLO’S 
PRO SHOP

KINGSTON, New York State ap- 
proved Home for Adults, specializ- 
ing in care of aged & handicapped. 
Private and semi-private accommo- 
dations. Ręst Haven, (914) FE 8- 
8664. St. Joseph Church within the

70-27 80th Street Gtandtae — 
DA 6-1000 ask for Mr. GttHm

If ypu really want your car to go 
see Mario Marino’sAuto Inspection 
Servrcė’.-Mario de Sasitis prop.Com- 
plete brake repairs, front end work, 
electrical work, tune-ups our spe- 
cialty Auto repairs—skilled mecha- 
nic. Shell Bay Rd., Mayville. Phone 
609-465-5607 Cape May Court House

THE *HĖ. HBOemnr 
DOGSrtUftH

VVe care for yuuf itog. ' 
“Free Life Imrancė ttt 1 Yekr"

JAZZ? NEW SOUNDS GOSPEL & 
DANCEeasy course $3 per hr. Stu
dentą and profess broadcast Weekly.
Learn and earn.

Daug sutaupysi pirkdamas 
per “Spartą” radiją, radio-con- 
soies, cotor ir kt. TV, Tapė 
recorderiai, patefonai, fonogra
fai, įv. skaičiavimo mašinos, 
cžtsh registeriai, rašomos maš. 
visomis kalbomis. Visi gaminiai 
Telefunken, -Grundig, Zenith, 
Bmroughs, Olympia, Royaietc. 
Katalogus Ir informacijas gau
site tik pranešę savo adresą: 
J.L, Giedraitis, 10 Barry Dr., 
E Northport, N.Y., 11731.

WANTM> EXP OPERATORS 
On Bhnd Stiek Machine for Blouses 
Week work steady work all year 
round nice Ivorking condttions 

PAT McKAY INC.
48 W 37th Street N.Y.C.

Call LA 4-2378TOY DEMONSTRATOR8 jota New 
England’s oklest and largest Toy 
Party Plan. Highest conunissions. 
No investment, no collecting, no de- 
Hvering. Call or write Santai Tdy 
Parties — Barbara PuHy, 407 Oak 
Neck Rd., West IsHp, 669-5688

given by Spatash speaking yuung 
man. I go to your bome — MR. 
JIMENEZ 901 Bustorick Avenue 
Brooklyn. C*D Hl 3-6006

UNI-CARD MHRVTCE 
. . Open Sonttay* 

ČBMėd. 3*on*9« 
4502 Avi t, frldyn 

377-9448

Gladys A. Šamo. Director 
ANdrew 5-2987 

AffiHated wfth the Huntfngton 
Nurstag Home Huntington NY 

Veteraną Meta. H’wayHauppauge

OPERATORS 
Section Worfc, On Sportam ar 
Steady Wuiflr AR Year Round

TVicB nonnag uontnuons 
Unkm Sbop 

BON t>ANA
1859 Broadway N. Y. (36th St.)

FOR FAST ACCURATE 
TYPING eąll , • 

pritcharcks typing tiutvicE 
538-5507 or 453-6765

PRESS OPERATORS 
HYDROFORM

Ezperienced operator To operate 
hydroform press. Good working 
condttions. Salary open. Apply or 
caH ARROW LOCK CORP.— 4900 
Glenwood Rd. Bklyn. 253-6500 Mr. 
SklooL___

s. . cty PUMOS 
. BONUS PAfrhTMMat 

KventagA Sattadny A Sumtey. Hlgh 
ant Ineentivė bouua. A^dui Nu- 

mės£ <taly Edco Oata Procea- 
aferis cei*. 226 W 37th Street, 1*70 

4-0290

SERVICE MEfe ■ 
For Hiflh Preclsion MacMne Tool 

Mušt know how to scrape willing 
to go on the road. AH expenses paid 
Salary <^>en — R. C. M. Industrie* 
Port Washington N. Y. CaH 516 
883-7777

ATTENTION 
TNAČriTirEl NŪRSES

B i B CADILLAC CAR SERVICE 
104 Greenfield Avė Staten Island. 
Speciahzed Service 24 hour daily in 
town or out of town Airport runs 
Weddings Funerals Church work. 
Wheel chair patients — Very fine 
Service. Call 273-5888

Wanted Exp Operators 
for Section or Piece Work 

Steady work and nice working 
condttions 

ALLISON PRESS COMPANY 
207 E 120th Street N.Y.C. 

ČėR LK 4-7855

206 East 86th Street 
(tarp 2 ir 3 Avė.) 
New York, N. Y.
Tel. RE 4-4428

The original Discount Party Plan. 
No investment. CtHnmissions to 25% 

CALL MRS. WILL 
727-6439 WANTED POWER PRESp 

OPERATOR
5 Day Week 8 to 4:30

WU1 trata
' D A VIS AlRCRĄFt

Woodbine A Scudder Avė., North
port, LJ. Cdntact Mr. Joseph Moore 

AM 1-1000

6% taėkų iŠ 7 gailinu. Piniginiai 
prizai tarp ją buvo padalyti lygio
mis (po SlSSh Su pasigerėjimu ten
kapataėžti, kad Vmo*BS Pakabs-' 
kas, praradęs nelauktai tašką pir
mam rate, toliau susiėmė ir pakro
vė iš eilės 6 taškus (! ), įkopdamas 
į pirmąjį penketuką iš 200 dalyvių. 
1-3 v. (alfabeto tvarka): Pundy, 
Tautvaišas ir Verber po 6%-^4 tš.;

COMPTOMETER OPERATOR ex- 
perienced, 4 operattona Good start- 
ing salary, 35 hr wk. Fringe bene- 
fits. Congenial working condttions.

Call Mr. Klota Persojinel DepL 
U. 3. NAVIGATION CO.

17 Battery PL BO 9-6000

- Wanted-Exp Car Salesman 
Steady work Nice woridng condi- 
tions Salary and commission 

JOHN D'EMIC
867 4th Avenue Brooklyn 

Call HY 9-5100

Wanted Exp Operator* on Singer 
machines Steady work nice working 
condttions Hours to suit you Day 
or night shift

DRESSMAKERS 
OPERATORS 

Ebcperience - Good Opportunity 
Apply BECHAIT

18 East 55th Street New York City 
XPL 2-3493

IBM Keypunch Oper*.expd. day or 
night shifts SaL & Sun. work avail- 
aUe, good salaries, fuH or part time 

Tapė Converting Service* Ine.
Hempstead Bus Terminai Bldg 67-A 
Nichols Court (cor. Main St) Hemp
stead, LL New York, one fhght up 
Room 212. Phone 516 - 485-4848

INTER COUNTY 
BARBER SCHOOL

Finest School on Ixmg Island Free 
placemeht for our graduates CIasses 
are opėnCdJFfeąr round
. . 101 BeeK/Pack Avą Babylon 

-Calli516:JU T-4O4O

janski po 6-1 tš. Kiti lietuviai: K. 
Jankauskas ir Fabijonas po 4%, V. 
Narkevičius 4 tš., V. Karpuška ir 
K. Ramas^po 3% tš., pastarasis pra
laimėjo dviem meistram: prieš Kps- 
tič ir Martinowskį.

Partija: Tautvaišas (baltieji) -— 
Raterman (juodieji) 1. ę4 c5 2. 2f3 
d6 3. b4?D c:i> 4. d4 e6 5. Rd3 
Re7?2 6. e5 d:e 7. d:e 2c6 8. 0-0 
Vc7 9. Ve2 Rd73 10. 2bd2< 2h6 11. 
Žc4 0-0-03 12. a3 2f5 13. a:b Žfd4 
14. ž:2 Ž:Ž 15. Ve3 Žb5 16. B:a7! 
Ž:B 17. V:2 Vb8 18. 2b6+ Kc7 19. 
Va5 Rf8 20. Re 3!« f5 21. 2c4+ Bc8 
22. Ra7 R:b4~ 23. Va2! Juodieji pa
sidavė.^

i gambitas, senai išėjęs iš mados, 
todėl padaro varžovui staigmeną;

- pasirinkūpas pasiteisino: juodie
ji sulošė per pasyviai;

š juodųjų sunkumai: kaip išvys
tyti valdovės sparną?

< išleidžiamas žirgas į h6, bet bal
tieji su tempu patenka į c4;

5 joudieji negalėjo 0-0 dėl R:h6, o 
LŽf5 sektų R:f5 su 13. Žd6+;

e juodaplaukis rikis 'rengiasi šu- 
likviduoti valdovę; ■ _

• paskutinis ibandymas. bet. . 
jei 23... Va£ 24,žb6-f-.Kc7^25.

Žią8=h j23 VįCffj 24. «>6-f- su 
greitu mato.

SUBJECTS:
Piano, Orąan, Voice Harmony, 

Counterpoint, Compo*ition 
Dr. Dudtey M. Archer’— A.AG.O.
v ’■ Director

KASDIEN KONCERTAI nuo 4 vaL p.p. 
Užkandėsi iš nuosavos virtuvės 

Puikiausia vokiška virtuve: pietūs-vakarienė 
Teirautis kavinėje kur pastatyti automobilį.

RETIRED GUESTS 
INVAUDS 

Rehabilitating Care 
' Registered Narse*

TAKI DRIVER8 for new tari fleet 
Days-Nites, štėady or part time 
hack. License reąuired. New autom. 
Fords. Free hospital and life insur- 
ances. Bonus and vacation. COLUN 
MAINTENANCE CORP., 204 Ė. 
94, N.Y.C. — 427-0700

8UABDS
For centrally located Hospital
Fine salary EzceUent benifts 

Apply Peraonel DepL
; ST. CLARE’S HOSPITAL
, 51st .Street. ..

Near York City

KEYPUNCH OPEB 
024 & 056, min 2 yra exp. 
Salary commensurate krtth.

TOY DEMONSTRATORS 
54.00 PER HOUR 
GUARANTEED

KNHTING BY GNOLFO 
69-91 75th Street, Middle Village 

Call 894-2664

DVI NAUJOS PLOKŠTELĖS
Aurelija — nauja lietuviškos 

muzikos plokštelė. Tinka ir šo
kiam. Dainininkei Aurelijai 
Paukštelienei akomponuoja či
gonų orkestras. Stereo 5 doL 
Persiuntimui pridedama 50 o.

Laužę aidai — ASS Filisterių 
skautų sąjungos plokštelėj įdai
nuota 16 skautiškų- dainų. Iš
pildo 4 oktetai. Kaina 4 dol- 
Stereo 4.50 dol. Persiuntimui 
pridedama 50 c.

Šios ir kitos lietuviškos 
plokštelės gaunamos Darbi-

mėjo taipogi Vario, Kostič, A. SaaĮ^ 
drifi hr įtaisą Viktoras PalčIausĖarid 

-suklupęs prieš kažkokį nežymų vy-..
rą. Greit išryškėjo, khd lenktynše^ 
dėl pirmavimo vyksta tarp Pundai 
Verber ir Tautvaišo, kurie negafle*-" 
tingai klojo savo varžovus. Tataę, 
vaišas iš eilės įveikė tris varžovus: 
Vinesar, Taner ir Panzner, ketvir-1 
tame rate atidavė pustaškį eksper
tui DeFotis ir pridėjęs dar tris per
gales prieš Lifsoną, Ratermaną ir 
Wenzelj atsistojo draug su Verberiu

EXP OPERATORS
On Singer Sewing Machine 

Week.work steady work nice work- 
ing copditibns EASTERN CASE Co. 
5000 Grand Avė Maspeth — CaH

EV 6-4000

HOURLY. 
OR FLAT RATE 

LARGE OR SMALL VANS
LIBERTY MOV1NG v 

& STORAGE 
LT 8-0723 
WY 2-0730

The Vistting Nurše Association at 
Broeklyn Kas Fufi and Part Time 
posttionš. Hours 8:30 AM - 4;30 PM. 
Personai practices good fi^taest- 
ed can for tačervievtr —

MISS RITA THOMPSON 
ST 3-7420

Mis* Elfriede’* Baltet School das- 
sical ballet announces tbe regfatra- 
tion for ballet classes beįgirinėrs - 
intermediates advanced special pre- 
baUet age 5 to 6 years at Unttarian 
Church 312 Filmore SL Wed^ SepL 
14 form 3 to 5 PM. Directed by Miss 
Ėlfriede formeriy Ballet Russe De 
Mosite Cario & N.Y.C. Center Opera 
House also Manhattan Ballet School 
1352 Lerington Avė N.Y.Č.

RENT ą TYPEWRITEfl^ah makes 
čmly 315 monthly ėįectric inanual 
5.50 monthly. All types ofc Office 
eąuipmest, expėrt rėpeifs cin fype- 
vriters & ad$ng macfataęs. Crown 
Butane** Machine* 117-ljį-Atlantic 

Rič^m&ta Hm, Quetaw
Call' 441-0880 or 441-1420

New Torte: 1654 tai Avmie — TB 9-3M7 
(Tarp ** • *t gatvių) 

Rldgeweode: 56-54 Myrfia Ate. — TA 1-7N* 
Baterijoje: 2*-tt Stetaw «<• — AS 44318

NIGHT 8UPERVISORS
Steel Warehouse, supervising small 
crėw & handling paper work. Learn 
on day tartft Ezcellent opportunity 
with growtag Mamaroneck Comp.

(914) OW 8-3200

- šį sezoną siekiant kiek iški
lesnės vietos, neužtektų pasi
likti tik sekmadieniniais žaidi- 
kais, bet tektų ir savaitės metu 
bent kiek pasitreniruoti.

šiais metais LAK I-ji koman
da, keletai žaidikų išvykus i 
kariuomenę, papildyta keliais 
jaunais žaidikais. Ypač tiem 
jauniesiem, kad pritapus 
prie pirmosios komandos lygio, 
patartina gerokai padirbėti. Ne
pakenktų ir visai komandai 
bent kartą savaitėje bendrai pa
sitreniruoti.

Vitaations removed f&ulty heattag A 
hot water systems correctėd; chim- 
neys, boller rms, fta’d bssements, 
patfos, stotas A aB ktads of repairs 
A modernlzatkML For free esttmate, 
no obligatiop and terma to suit you, 
phone S. OULLO, 438-9222 any hr.

MARIAN MANOR 
NURSING HOME 

for
Convalescent - Terminai - Chronic

MARIO'8 Auto Inspection Service 
Mario De Šatais, Prop. — Auto re
pairs, skilled mechatacs. Sben Bay 
Road, MayviHe z(Opp. Ebdt of State 
Inspection Service) Cape May Court 
House, NJ. Phone (609) 465-5607

TENDERLING NURSING 
HOME

— Fannye B. Carman, Adm.
'The Next Best Place Tb

HOuM ilOnie
Agend — Ccimdeacėnts — Chronic

ženklus Jūsp pasirinkimui. Ra
šyti: Baltic Stamps, P- O. Box ninker 910 Willoughby Avė. 
127, Toronto, 19, Ont., Canada. Brooklyn, N.Y. 11221.

Member of PBA 
CARRY FULL LINE 

OF 
BOWUNG BALLS 

Tipphies, Bovvling Starta, Sboes 
" Expert DrilŪhg Whfle U Walt 

The Best Brand Name*! 
3838 Whtte Plains Rd. 
(Nr. 221 S(.) BR0NX

rods, build tatattes, retatrė Samps, 
ete. Let MIKE do it. Free eatimates

AL 4-6620 d^eį-; * 
SC 4-4497 after t

Founded in 1923 Tele. ULster 7-1615 
(43 years of sūccessful 

mušte teachirig) 
REGISTER NOW ! ! •! 

Fall term begins Monday, 
SepL 12th, 1966 

593 Lafayette Avenue 
(Near Nostrand Avenue) 

Brooklyn, New York 11216

y -ž. • ... L. 4

Sėli Dress Fabric*
Liberal 40% Commission Spare 
Time ta your own area to your 
Nėghbors , Family A Friends call 
in Brooklyn, Bronx A Manhattan 
864-8466 ,

AUTOMATIC TRAN8MIS8ION re- 
builders and instšOera rieeded im- 
medately. High įregės, paid vacš- 
tions, eacot* future nailonai org»-

GEN0RAL CONTRACTOR 
Aftertflotts Modernization — Resi- 
dentita idao Cttnnrercial Worit We 
guarantee aD our work

RltHI ČONfRACTlNG 
1606 Avenue V BruoMyU

lyri "TYvjau

TUŽIME ĮVAIRAUS DYDŽIO IR
ĮVAIRIOS RŪŠIES RASITE MŪSŲ SANDELYJE VISADA
Viršuje parodoma spinta išardoma — Pristatoma bet kur 

> , JAV-sė
AD OLF S CHRAGER FURNtTURE, Ine.

Yorkvilės Didžiausia, Gražiausia Baldų Krautuvė
DABAR: 336 East 86th St. (tarp 1 ir 2 Avtoue) N.Y.G 

Tel. TR 94MOO
Adara kasdien iki 9 vai. vakaro, antradieniais ir šeštad. 

iki 6 v. vak

. GOWEN 
FunrrAl Romi

Joefcth Z ftndL Dtrteter
383 Somenet SL

i"tw 1MU1I0WTC*v 
Pilėne: Ktemr 9-1944

ATTENTION
Internationally known company 
wants Men and Women over 18 

turn spdre hours into doilars 
Full Time Available 

Call YU 7-1600 — WATKINS

WANTfiD SXP OPERATORS on 
SINGEK nroriNG MACHINE oec- 
tion wock Stoady vrork NIc* work-

Metropolitan Life Insurance Co. 
offers career opportunity in sales. 
Salary + commission. Phone DE

AUGŠCIAUSIOS KOKYB6S PROTRUkTAI 
Musu krautuvėse geriausios dcHOš

Kelionei ir TV užkandžiai — kumpiai, įvairiausios mėsos, ctaona ir fctti produktai
Užeikite — įsitikinšitef ‘

KRAUTUVĖS 6
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DARBININKAS
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Romanas Pclovinskas, gimęs 
1894 vasario 28 Kaune, šį tre
čiadienį, rugsėjo 14, 4:15 vai. 
popiet mirė Elizabeth, N.J. Lai
dojamas šį šeštadienį, rugsėjo 
17, po gedulingų pamaldų šv. 
Petro ir Povilo lietuvių parapi
jas bažnyčioje, Elizabeth, N. J- 
Pamaldų pradžia 9 vai.' ryto. 
Velionis pašarvotas Bražinsko 
laidojimo įstaigoje, 1049 2nd 
St. (Elizabeth St. kampas). Nu
liūdime liko žmona Nina, sesuo 
Valerija Butkienė, Great Neck, 
N.Y.

Prel. J. Končiaus 75 m. am
žiaus ir 50 m. kunigystės jubi
liejų proga pagerbimas bus šį 
sekmadienį, rugsėjo 18- Pamal
dos 11 vai, Apreiškimo parapi
jos bažnyčioje Brooklyne. Ban
ketas 5 vai. vak. New Yorker 
viešbutyje Manhattane. Pagerbi
mą rengia specialus komitetas 
ir kviečia New York, New Jer- 
sey ir apylinkių lietuvišką vi
suomenę dalyvauti šio nusipel
niusio veikėjo jubiliejinėse iš
kilmėse.

Bostono Moderniojo Teatro 
vaidintojų grupė, vadovaujama 
Beatričės Kerbelienės, atvyks i 
New Yorką ir spalio 9 Darbi
ninko rudens parengime suvai
dins T. Wilder 3-jų veiksmų 
dramą “Mūsų miestelis”- Vai
dinimas prasidės 4 vai. popiet 
St. Thomas auditorijoj. Jamai- 
ca Avė. ir 88 St., Woodhavene. 
Ta proga visiem spaudos rėmė
jam ir skaitytojam išsiuntinėti 
laiškai su prašymu ' prisidėti 
prie spaudos palaikymo ir kvie
timu dalyvauti Darbininko pa
rengime.

Muz. Vytautas Strolia atsisa
kė nuo Operetės choro chor
vedžio pareigų ir nuo š.m. rug- 
piūčio 26 chorui nebevadovau- 
ja.

Kelionėje aplink 1 
pasaulį

Redakcijoje apsilankė kun. 
P. Urbaitis, salezietis, kuris pra
eitais metais iš New Yorko iš
vyko kelionei aplink pasaulį. 
Keliavo sustodamas, lankyda
mas lietuvių kolonijas, nusuk
damas iš kelio, siekdamas net 
Australiją, ilgiau sustodamas 
Italijoje, kur yra saleziečių 
centras. Jis papasakojo, kaip 
gražiai Tokyo mieste veikia mi- 
sijonierius Albinas Markevičius. 
Ten jau dirba 33 metus ir yra 
berniukų miesto direktoriumi. 
Misijonierius Svirnelis, iš Indi
jos, atvyko Italijon ir sunkiai 
serga.

Saleziečiai mėgins įsikurti į- 
vairių kraštų lietuviškose kolo
nijose. Daromi bandymai įsikur
ti Anglijoje, mėgins savo vie
nuolyną suųtganizuoti ir prie 
Chicagos.

Atvvkdamas Amerikon, kun. 
P. Urbaitis atsivežė nemaža 
knvgu. kurias išleido salezie
čiai. Knygos yra sukrautos Bal
to įstaigoje Jom platinti ieško
mi mecenatai.

Buvusiam ilgamečiu! Ateitininkų Federacijos Tarybos 
pirmininkui

A t A

EDUARDUI TURAUSKUI

minis, jo žmonai ir kitom giminėm gilią užuojautą 
reiškia

ATEITININKŲ
FEDERACIJOS

VALDYBA

Vienuolynas . ............ G L 5-7068
Spaustuvė .............. GL 2-6916
Redakcija ............. GL 5-7281
Administracija ............GL 22923

Aldona šileikytė ir Marius
Marijošius, iš Hartfordo, susi
tuokė rugsėjo 11 Maspetho lie
tuvių bažnyčioje. Jaunoji yra 
baigusi Maironio lituanistinę 
mokyklą ir pedagoginius moks
lus. Ji yra mokytoja angliškoje 
mokykloje ir taip pat mokyto
jauja Maironio šeštadieninėje 
mokykloje. Jaunavedžiai apsi - 
gyvens Jamaicoje, L.I.

Dr. Kęstutis Keblys, iŠ Det
roito, ir Austė Paliokaitė, bio
chemike iš Illinois universiteto, 
šią savaitę dalyvavo New Yor- 
ke vykusiame Amerikos chemi
kų kongrese. Chemikų draugi
jos suvažiavimas vyko bent ke
liuose viešbučiuose, svarbiau
sias centras buvo Hilton ir A- 
mericana viešbučiuose.

Dail. J. Bagdono speciali di
delio formato kūrinių paroda 
bus atidaryta tik vieną dieną, 
t.y-, rugsėjo 18, sekmadienį, 
nuo 12 v. iki 7 v.v. Angelų Ka
ralienės parapijos salėje. Visi 
šie kūriniai yra nutapyti šią va
sarą toje pačioje salėje.

Rudens lauko paroda vyks
ta dabar Washingtono Sq. rajo
ne, Manhattane. Prasidėjo dar
bo dienos savaitgalyje ir tęsis 
iki rugsėjo 18. Kaip ir visuomet 
parodoje dalyvauja labai daug 
dailininkų, išstatoma keli tūks
tančiai paveikslų, šių metų pa
roda yra kiek geresnė nei ki
tos anksčiau buvusios parodos. 
Geriausi kūriniai išstatyti į 
šiaurę nuo Washingtono Sq. ir 
5 Avenue-

A.L-K. Motery Sąjungos 29 
kp. susirinkimas įvyksta rugsė
jo 17. 3 vai. popiet Apreiškimo 
parapijos salėje. Narės labai 
prašomos dalyvauti, nes bus 
svarstoma 50 metų jubiliejaus 
iškilmių reikalai. Jubiliejus 
švenčiamas spalio 2, sekmadie
nį. 11 vai. mišios, 1:30 vai. 
banketas su programa ir šo
kiais Apreiškimo parapijos at
remontuotoj salėj. Pelnas ski
riamas salės remonto išlaidom 
padengti.

Vytautas Radzivanas rugsė
jo 11 per Laisvės žiburio radi
jo programą perdavė išsamų ir 
gerai parengtą reportažą iš 
Šiluvos koplyčios šventinimo ir 
religinio kongreso.

Kas yra susirūpinęs dėl pini
gų infliacijos, bene būtų ge
riausia juos dėti į Mutual 
Funds. J. Audėnas mielai patar
naus. 109 Warwick St., Brook- 
lyn, N. Y., 11207. Tel. T A7- 
9518.

Išsikeliant iš New Yorko, par
duodamas vienos šeimos na
mas Richmond Hill, arti parko. 
Dėl informacijų skambinti VI. 
Baltrušaičiui VI 6-3648.

Išnuomojamas butas iš 5 
kambarių, pirmame aukšte. Ga
ražas. Arti geras susisiekimas, 
prie Highland parko- Skambin
ti po 6 vai. vak. arba visą die
ną šeštadieniais ir sekmadie
niais. Tel. MI 7-6962.

LINDEN, N. J.
Rugpiūčio 30 Lindeno K. M. 

Sąjungos 53-ji kuopa surengė 
didelį ir įspūdingą Agotos Liud- 
vinaitienės pagerbimą ir jos 70 
metų sukakties minėjimą.

Agota Liudvinaitienė ilgus 
metus dirba šioje organizacijo
je kaip vadovaujantis asmuo. 
Visada moka suderinti kitų min
tis, padaryti sumanymus, ap
jungti visų darbus bei nusitei
kimus.

Minėjimas buvo Onos Atutie- 
nės namuose. Lauke buvo pa
tiesti vaišių stalai. Vyriausiai 
šeimininkei dar pagelbėjo Ona 
Strazdienė ir Petronėlė Saba
liauskienė. Prisirinko daug są- 
jungiečių ir svečių. Po vaišių 
Antanina Davidauskienė prane
šė, ko čia visi susirinko, o Sta
sė šlepetienė visų vardu pasvei
kino pirmininkę Agotą Litad- 
vinaitienę jos gimtadienio pro-

Prel. L. Tulaba

Išnuomojamas 6 kambarių 
butas antram aukšte, netoli Ja- 
maicos linijos, Cypress Hill ra
jone. Butas labai šviesus. Pagei
daujama be vaikų. Skambinti 
AP 7-8934.

Reikalinga pora priežiūrai 
namų, kurie apšildomi alyva ir 
įrengti visi patogumai. Vyras
galėtų dirbti ir kitą darbą. Ge
ras atlyginimas. Yra atskiras 
namukas gyventi, graži aplin
ka ir geri kaimynai. Informa
cijai TR 5-3711.

Paieškoma pora: žmona na
mų ruošai, vyras gali dirbti ir 
kitur. Privatus butas. Skambin
ti prieš 12 vai. ar po 5 vai. va
karo telef. BU 7-8502.

WAGNER THEAiIR
110 Wyckoff Avė., Ridgew6od, N.Y.
Kata atidarai Prnktadl'nlAia 6 vai. p p. 

floAtadlmiai!) iki. filmos pabaidos; 
Trrdladirniaiii — 12 vai. dienos.
Rugsėjo 16 iki rugsėjo 21, 1966

Edg. Wallace kriminalinė filmą 
"DER HEXER"

. Vaidina
J. Fuchsberger, H. Drache. S Hardy 

Priedlnč filmą:
“When dle Muši k splelt am

W6rthersee”
Ir vėliausia vok. (vykių apžvalga. 

ga. Sugiedota ilgiausių metų. 
Sąjungietės ir giminaitė dar i- 
teikė dovanų. Pirmininkė padė
kojo visiem svečiam, sąjungie- 
tėm Ir šeimininkėm.

Vėliau kalbėjo viešnia muzi
kė Čerienė -Mulks. Ji apibūdi
no Putnamo seselių veiklą, sta
tomus Matulaičio vardo senelių 
namus ir prašė visokeriopos pa
ramos.

Pobūvis praėjo malonioje nuo
taikoje.

Stasė Šlepetienė

REDAKCIJOJE LANKĖSI
Prel. dr. L. Tulaba, apaštališ

kasis protonotaras, Amerikoje 
išbuvęs apie porą /mėnesių ir 
dalyvavęs Washingtono iškilmė
se, rugsėjo .JA^ankėsi Darbi
ninko redakcijoje ir pranciško
nų vienuolyne, papasakojo apie 
šv. Kazimiero kolegiją Romo
je, kurioje šiais, metais bus 14 
klierikų. Iš Amerikos išvyksta 
rugsėjo 22.

Kun. Vytautas Kavolis iš 
Brazilijos, apsilankęs redakcijo
je, trumpai papasakojo, kaip 
jis dirba brazilu parapijoje prie 
Sao Paulo. Parapija yra labai 
didelė, nes trūksta kunigų. Tai 
ir darbo parapijoje yra labai 
daug. Šiuo metu jis važinėja po 
Ameriką ir dalyvavo religinia
me kongrese Washingtone.

Gausios Argentinos delegaci
jos dvi atstovės, keliaudamos 
į savo kraštą, šią savaitę buvo 
sustoję New Yorke, lankėsi 
Darbininko redakcijoje.

Nelida Daniela Marcinkevi- 
čiūtė iš Berriso miesto, Buenos 
Aires. Argentinoje gimusi ir 
augusi, dabar yra pradžios mo
kyklos mokytoja. Dalyvauja 
Mindaugo katalikų draugijoje, 
yra sekretorė. New Yorke lan
kė Fordhamo universitete litua
nistinius kursus- Tėvai į Argen
tiną atvyko 1937 metais.

Aldona Cikštaitė, iš Buenos 
Aires, priklauso Aušros Vartų

Aldona Cikttaitė Nelida D. Marcinkevičiūtė

Dainavos ansamblio buvusie
ji nariai Vokietijoje ir čia, da
bar gyveną New Yorko, New 
Jersey ir gretimose apylinkėse, 
prašomi atsiliepti raštu ar tele
fonu iki spalio 1 d- buvusiai 
dainavietei Lilijai Lukoševičiū- 
tei Milukienei, 111 Grohmans 
La., Plainview, N.Y., 11903, tel. 
(516) OV 1-6172. Dainavos an
samblis, švęsdamas savo veiklos 
20 metų sukaktį, lapkričio 5 at
vyksta į New Yorką ir Brook- 
lyno kolegijos Walt Whitman 
salėje pastatys “Nemunas žy
di’.’.

parapijai, aktyviai dalyvauja 
tautiniame ansamblyje, yra pia
nistė, choristė. Lanko universi
tetą ir studijuoja anglų ir vo
kiečių kalbas. Rengiasi dėstyti 
kalbas pačiame universitete. 
Tikisi gauti stipendiją ir vokie
čių kalbą studijuoti važiuotų į 
Miuncheną. Jos tėvai taip pat 
Argentinon atvyko prieš antrą
jį pasaulinį karą.

Abi išvykdamos Darbininko 
administracijoje nusipirko lie
tuvišku knygų ir plokštelių-

Kun. Vytautas Kavolis

Adv. Antanas Shalna, Lietu
vos garbės konsulas Bostone, 
buvo nuvežtas į ligoninę. Po sa
vaitės sugr žo i namus ir sveiks
ta.

Balfo rudens vajus pradeda
mas rugsėjo 15 ir baigiamas 
lapkričio 1. Balfo valdybos ren
giamas pobūvis bus spalio 2 d. 
5 v. popiet Liet, piliečių klu
be 3-čio aukšto salėje. Progra
moje bus rodomas filmas iš Si
biro lietuvaičių maldaknygės,. 
Onos Ivaškienės vadovaujamo 
tautiniu šokių sambūrio mažie
ji pašoks keletą šokių. Visi kvie
čiami atsilankyti į pobūvį, pri
sidėti auka prie rudens Balfo 
vajaus. Balfą remti visų parei
ga,nes jis remia vargan pate
kusius lietuvius. Aukas galima 
įteikti: A. Andriulionis, 245 W. 
5th. St., So. Boston; inž. A. 
Skudžinskas, 61 Alban St. Dor- 
chester; Al. Baika, 883 E. 
Broadway-, So. Boston; P Ausie- 
jus, 828 E. 5th. St. So. Bos
ton; J. Vaičaitis. 327 W. Broad- 
way So. Boston; Keleivio įstai
goje.

Bostono arkivyskupijos kuni
gų seminarijon rugsėjo 15 įsto
jo Juozas Zarkauskas. Darbi
ninke per klaidą buvo atspaus
dinta Zakarauskas. Už'-klaidą 
atsiprašome.

Pyragų išpardavimas. Rugsė
jo 18 šv. Petro parapijos salė
je po bažnyčia ir taip pat salė
je prie E. 7-tos gatvės vyks 
pyragų išpardavimas po kiek
vienų mišių. Jį organizuoja pa
rapijos ČYO organizacija. Pel
nas skiriamas orkestro palaiky
mui.

Tikybos pamokos šv. Petro 
jaunimui, kurie lanko aukštes
nes mokyklas, pradedamos 
rugsėjo 21 d. 7 v.v- Po tiky
bos pamokų, bus CYO organi
zacijos susirinkimas.

Vartotas popierius Bostono 
arkivyskupijos Labdaros fondo 
naudai šv. Petro parapijoje bus 
renkamas rugsėjo 25. Aukoja
mą popierių reikia sunešti į pa
rapijos klebonijos kiemą arba 
prie parapijos salės prie E. 7- 
tos gatvės. Popierius tą dieną 
bus išvežamas 12:30 vai. po
piet. Kas ypač daug turėtų, pra
šomas pranešti adresą parapi
jos kunigams.

Nauji mokslo metai šv. Pet
ro parapijos mokyklose pradė
ti rugsėjo 9 mišiomis, kurias 
aukojo kun. AL Klimas, o pa
mokslą pasakė kun. A. Baltrū- 
šūnas. Šiais- metais parapinę 
mokyklą lankys 339 mokiniai.

Atliko rekolekcijas rugsėjo 
13-15 šv. Petro parapijos kle
bonas kun. A. Baltrušūnas ir vi
karas kun. J. švirskas.
Mirusieji

Po gedulingų šv. Petro para
pijos bažnyčioje pamaldų palai
doti šie asmens:

Katarina Rudžiūnienė (rug
piūčio 30) 74 m. amžiaus. Ve
lionė paskutiniu laiku gyveno 
pas dukterį Cleveland. Nuliūdi
me paliko dukterį ir du sūnus. 
Palaidota Naujos Kalvarijos ka
pinėse.

Juozas Kolendo (rugsėjo 6) 
74 m. amžiaus Velionis gyve
no 197 D gatvė, So. Boston. Nu
liūdime paliko žmoną ir dukte
rį. Palaidotas šv. Mykolo kapi
nėse.

Mariana šiaučišnaitė (rugsė
jo 6) 4 m. amžiaus. Velionė su 
savo mamyte gyveno 11 Ken- 
berma Rd., Dorchester. Nuliū
dime paliko motiną. Palaidota 
Naujos Kalvarijos kapinėse.

Sofija Pūstis (rugsėjo 8) 80 
m amžiaus. Velionė gyveno 13 
Story gatvė, So. Boston Nuliū
dime paliko 3 dukteris ir sūnų. 
Palaidota Naujos Kalvarijos ka
pinėse

LIETUVIŲ ADVOKATAI

C. A. VOKET
ADVOKATAS
41-40 74 th Street 

Jaekson Heights, N. Y.
Tel. NEwton 9-6620

Stephen Bredes, Jr.
ADVOKATAS

37 Sheridan Avenue 
Brooklyn 8, N.Y.

Telef. — APplegate 7-7083

LAIDOJIMO- DIREKTORIAI

VAITKUS
FUNERAL HOME 

197 Webster Avenue 
PRANAS VAITKUS 

Laidotuvių Direktorius 
ir balsamuotojas 

Cambridge, Mass. 
NOTARY PUBLIC

Patarnavimas dieną ir naktį. Mo
derniška koplyčia šermenims dy
kai. Aptarnauja Cambridge ir 
Bostono kolonijas žemiausiomis 
kainomis. Kainos tos pačios ir j 
kitus miestus. — Tel. TR 6-6434

Tel. EVergreen 7-4335

Stephen Aromiskis
(ARMAKAUSKAS)

Graborius - Balsamuotojas 
MODERNI KOPLYČIA 

423 METROPOLITAN AVĖ.
Brooklyn, N. Y.

STagg 2-5043

Matthew P. Baltas
FUNERAL HOME

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

Licensed Manager 
& Notary Public

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

EVergreen 8-9770

Joseph Garszva
GRABORIUS 

BALSAMUOTOJAS 
231 2BEDFORD AVĖ.

Brooklyn, N. Y.

J. B. Shalins-Jalinskas
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

84-02 JAMAICA AVĖ.
(prie Forest P’way Station)

Woodhaven, N. Y.
Suteikiam garbingas laidotuves. 
Koplyčios nemokamai visose 
miesto dalyse; veikia ventiliacija.

Tel. Vlrginia 7-4499

Theodore Wolinnin,
Ine.

E. JOSEPH ZEBROWSKI 
Laidotuvių direktorius 
Modemiška koplyčia su

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

GRamercy 5-1437

KARLONAS 
FUNERAL HOME 
280 CHESTNUT STREET 
NEW BRITAIN, CONN.

Tel. BA 9-1181

CARROL
FUNERAL HOME

Ine.
PETRAS KARALIUS, sav. 

Laidotuvių direktorius 
ir balzamuotojas 

74 Providence St. 
WORCESTER, MASS.

PL 4-6757 PL 4-1165

Long Island
statome įvairaus dydžio 
naujus namus, kuriuos 
galima tuoj įsigyti. Pri
imam užsakymus pasta
tyti pagal pirkėjo pagei
davimus ant mūsų arba 
pirkėjo žemės. Statybą 
atliekam sąžiningai pagal 
susitarimą už labai pri
einamą kainą. Visais rei
kalais kreiptis pas staty
bininką Andrių Armoną

Tel. 516 AN 1-2864

A. ANDRIUŠKEVIČIUS
LAIKRODININKAS 
-JUVELYRAS

Auksas - sidabras - deimantai
laikrodžiai

9408 Jamalca Avė.
Woodhaven 21, N.Y.

VI 7-2573


