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Chr. Sc. Monitor kartoja vie
no europiečio samprotavimus. 
Esą Vietname Sovietai susiduria 
su dvejopom grėsmėm. Grės - 
mėm Sovietų politikai. Viena: 
jei karas stiprės; jei Sovietai 
siųs daugiau žadamos paramos

praras prestižą komunistiniame 
pasauly. O to Sovietai taip pat 
nenori, ypačiai, kai eina rung
tynės su kom. Kinija.

Gromytar politikoje įžiūrimi 
toki sumetimai: jei karas Viet
name didinamas, tai reikia rū
pintis, kad jis neišvirstų pasau
liniu. ši grėsmė gali imti suma
žinta, jei Sovietai stengsis palai
kyti kuo normalesnius' santy
kius su Amerika ir Europa. Ta
da nėra reikalo skubinti š. Viet-

žangi 
teisto 
vykd]

Kancleris Erhardas buvo iš- 
kihnmgu pritintas, vežiotas į 
Cape Kennedy. Stengtasi rody
ti, kad jis čia gerinamas norint 
jo prestižą keiti pačioje Vokie
tijoje. Bet rugsėjo 28 jis išvy
ko be to, ko buvo norėjęs. Jis 
■orėjo trijų dalykų: gauti mo
nterius; piniginiam mokėji
mam, gauti užtikrinimą, kad A- 
merikos kariuomenė nebus iš 
Europos atimama, gauti' paža-

ranica tai priima, kita ranka 
atmata. Skirtumas tas, kad lig 
šiol atmetė tai abiem rankom.

vaeti “konsultacijoje” ir “pla-
NIXONAS dėl Vietnamo: turi atšaukti

reiškia kapituliaciją, antras nai- VIETNAMĄ
Popiežius? Paulius rugsėjo 27 

pasiuntė į P. Vietnamą savo 
atstovą arkivyskupą Sergio Pig- 
nėdpffi, apašt* delegatą Kana- 
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jtoW. J. Tribūne koresponden- sjtyči 
tas iš Paryžtaus, dabar, ateinan
ti mėnesį, TtmgiapMR kita* tarp
tautinis teisinas, kuris turi pa
mėgdžioti . Niurnbergo teis
mą. JRstrisiąs prezidentą John- 
Mną ir jo vyriausybės narius 
bet karinius vadus. Teisiąs tuo 
pačiu pagrindu — už agresinį 
karą ir nusikaltimus prieš žmo-
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Tuo kiūtina Kinijos, šiaurės 
Vietnamo ir Sovietų komunis
tai. Jiem talkina Anglijos, 
Prancūzijos komunistų partijos, 
pirmuose savo spaudos pusla
piuose rodydamos vaizdus, kaip 
napalmas esąs sudeginęs vai
ką, moterį ir pan. Vis tai esą Į- 
rodymai nusikaltimui 
žmoniškumą. ",

'Antrajam “tarptautiniam 
teismui” pasišovė talkinti ir net 

BALTA-JUODA VIENYBE—per greitai? .. vadovauti toki kaip Anglijos 
’ 1 . c \ Bertrand Russell, rašytojas, fi-

pasižadėjimas silpnumą ir tik prailgina karą. 
. ” . ’' skatus aiškinti, kad atstovas tu-

ris^psreiktt P. Vietnamokriali-

aHgŠų pradėjo darbą -4 akme
nys, gazolino buteliai, o iš kai 
kurių fr šūviai pasipylė į poli- 
ctoinkns. Toliau atoomobilių 
vartymas, langų daužymas krau- 

Sovietai, atrodo, laukia ir .namą į rizikingai derybas dėl metų negriuką, kuris iššoko iš tuvių plėšimas. Gub. Breumas

lute sprendžiant Atsakymai į 
tte Vokietijos norus paskan
dinti miglotuose žodžiuose? Aiš
kia—šas atsakymas dėl pinigų 
— moratoriumą gali gauti ne 
•75 mdijonam, bet pusei to — 
350 mfi., o vienas bilijonas tu
ri būti sumokėtas iki ateinan-

Tanių staoksnhio- ir ma bent spėSoti, ko Sotie- režimai, kaip Brežnevas sutarė 
«e A. Goidbergo siūlymai Viet- tai nori dabar,Vietnamo kor- su lftu, -- tadai g^l^ pasau- 
■ate karai mažinti ir baigti ta? - < - v 7 linis atominis karas. O to So-
btaakria:,nemato, kad jie ture- Dvi Vietnamo grėsmės Sovie- vietai nenori. Antra grėsmę: jei- 
tų tente reikšmės, jei to neno
ri š. Vietnamas nei Maskva. Kai 
valstybės sekt. Rusk, ir Sovie
tų mtoist Gromyko porą kartų 
staptai tarėsi, neabejojama, 
kad pagrindinis jų pasitarimo 
klausimas buvo Vietnamas. Kai 
apie pasitarimo išvadas nieko 
—skelbiama, _savąime^^kys netgi savanorių; _ jei paramoj 
krypsta Į-Gromyko, į Sovietus siųs ir europiniai komunistų

lėktuvai pataiko netyčia apmė- 
tyti bombom civilinius gyvento- džfaugiflMi 
jw. Ligi šiol tokių dvffinių au- 41
kų buvo 146 užmušti ir 233 su- ”
tekti. prezidentas

....— •» , Vietnamas rūpėjo 28 —
propagandiniais sumetimais po- boa 
riste ----- - ■■■
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pi* dės 1 piiė'Umvp -vyk- nMmsOmiiKi i1 • ««’< i -- A? m 
dymo, dėl baltųjų-juodųjų tote- j962-3 (gegužės mėn.) 32
- pasisakė, kad integracija to Amenkw Dtes tarp “teise- tojai

vykdoma “per greitai”,’ dabar jų” negrų vate Carmichel. mėju 
tokių “per greitai” esą 52 proc Tam tariamam “tarptauti- Amei 

1963 36 proc. sakė, kad “ne- niam teismui”, kaip patyrė W. aiškii 
pakankamai greitai, dabar to- J-T. ■ korespondentes, de Gaulle mani 
kiu tik 10 proc., neduosiąs vietos Paryžiuje. Gal apie

Tokių, kurie pasisako “per ‘ : ti ob
greitai”, tarp respublikonų ir ISTORIJĄ Sovietai vėl kiam3
nepriklausomų esą po 61 proc., persiuvo 
tarp demokratų 43 proc

> - ?-■ v ■ - "■ ■ ' *' "

Rugsėjd 27 nęgrų riaušės per
simetė Į San Prancisco. Prasi- 
dėjoiir-rešŠĖgsi l^pir kitur pa-

Apsaugos ministerija išleido
Gallupas mano, kad preziden- 29 specialistų paruoštą “Didžio- 

to Kennedy populiarumas nu- tėvynės karo” istoriją. Joje 
krito dėl “per greito” Integra- atmetė Chruščiovo kaltinimus 
cijos vykdymo. Dėl tos pačios Stalinui. Pripažino Stalinui nuo- 
priežasties nukrito ir preziden- pelnus už pasipriešinimo' orga- 
to Johnsono — ne dėl Vietna- nizavimą, nors jo rolė tame dar- n-gtll 
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twti su Sovietais dėl erdvės pa- kritikavo jrez. LBJ politiką tikrinimą”. Pirmas pažadas POPIEŽIAUS ATSTOVAS I 
Vietname. Kritikavo jo siūly
mus. Bent du tokius siūlymus « , • .. .

■ miglotų žodžių mėgtoda- Rentas turėtų atšaukti Vie- Nnreno vertmuną
ite iMštent aiškiau politines nas _ pasižadėjimas grįžti į toki siūlymai bei pasižadėjimai 

Ženevą Vietnamo reikalų svars- komunistam rodo Amerikos 
tyti. Antras

taikos. Tas aitemnas' aptilo, 
Prez. Johnsonas sutiko daly- duosianti. N. Y. Times veda-. kai paaiškėjo, kad atstovas 

vauti Maniloje spalio 18 konfe- majame konferencijas idėją ver- vyksta 
rencijoje, kur Vietnamo karo tino teigiamai, bet kritikavo, kur bus sv 
sąjungininką tarsis dėl Vietna- kad pe netaiku, kaų> netiuka ir susirinkimo 
mo. Šen. rribriglil— kritikavo apsaugos sekr. McNbbmub pa- -■■Uiaši-: 
prezidentą, kam jis sutiko, nes skelbimas; jog kftfem metam' ?
konferencija nieko realaus ne- lėktuvų gamyba bus teinama 
—---------- ’ : ■ . 30 proc.

- Vokietefoie Rudolf Hess . advokatas tebeteo n»teahgw ^-em riūtai jtai-
kad iš Špante kalėjimo būtų 1L^
paleistas ir paskutinis nuteista- : 
sis jo klientas. Amerikos, Ang- ~
lijos, Prancūzijos vyriausybės ”” 
jau 1965 neoficialiai buvo soti- ■ -v
kasios, bet pasipriešino Sovie- Katemijai teteųkaršt-



Naująja kaire". Apie 4y"kai- 
riį* iUMbūrimą autorė ir rate: 
Kas yra "Nau joji kairė":

— Naujosios kairės sąjūdis 

mų nesuradęs maištingo jauni- j 
mo' grupavimasis. Taip nėra. 
Kiekvienas stebėtojas, kuris da
lyvavo savaitgalio, rugsėjo 9- 
11, konferencijoje, turėjo pri- 
pažinti, kad “Naujosios kairės” 
narių dauguma yra aktyvistai; 
kad jie yra sukurstyti, kontro
liuojami ir vadovaujami draus
mingų narių komunistų parti
jos, veikiančios vieningu fron
tų su marksistais ideologais.

-----gt- - -

— Nebuvo jokių televizijos 
kamerų, kurios nufilmuotų iš 
Londono atvykusį Isaac Deut-

cialistų akademikų pakviestą 
atidaryti konferenciją praneši
mu “apie socialistini žmogų”.

Nebuvo kameros nukreiptos 
nė į 54 m. Viktorą Perlo, ku
ris kongresiniuose apklausinė
jimuose buvp išaiškėjęs kaip 
dalyvis sovietų šnipų celės ant
rojo pasaulinio karo metu, kai 
jis buvo tada J.V. vyriausybes Visi ūkiai lygūs bolševikinėj LIETUVOJE '' paf; gaždf^'tiešti į kapinyną,
pareigūnas. sistemoj, bet sovehozai, pasiro- , Kitaip pasielgsi — revizorius

Jokis žinomas reporteris ne- d0; feesą “lygesni” už kokho- senų lėkščių šukių trims dešim- devynis kailius nulups. Panaši 
pasirodė, kad padarytų pasikal- Rugsėjo 14 Tiesoj vieno tims tūkstančių vištų negi pri- bėda būna ir su įskilusiais kiau- 
bėjimą su konferencijos pane- paukščių ūkio vadovas rašo: rinksi sūriais, karią vasarąnegali nė
tista komunistu Herbert Apo- «R^^jūo rajone yra du Zuvil atliekų (baltyminio pa- dienos palaikyti”. -.
ttwk^, 51 metų, kuris veržiasi ukš^nai uždaviniai jų vie- saro) anksčiau būdavę galima Šia prasme netgi kolchozų 
būti Kongreso atstovu is Brook- nodį _ ko Augiau surinkti pirkti Klaipėdoj, bet kainos sklypininkai yra geresnėj padė-

purooj so- kiaųšiniu pagarninti paukštie- skirtumas — sovchmui 4 ka- ty: jie dar gali be komisijos sa-
nos ir, be abejo, žiūrėti, kad vi- peik« kilogramas, a kolchozui vo gaidį suvalgyt arba net ir

3°3 Skfrlbei” ŽmOma’ Watts bu’ sa tai ūkiui duotų pelno. Ta- »••• Pagaliau ir už tiek nebe- turguj pardimt.
vo puikus. « nirmn parduota, nes, esą, visas žuvų

atliekanas sunaudoja trestui 
priklausantieji paukštynai, ty. 
sovehoziniai.

Lempų viščiukam šildyti Ro- ' 
kiškio sovehozas gavęs daugiau, 
negu visas Rokiškio rajonas.

susirinko išklausyti Lenkijoje P“““’ Rokiškio kolchozinis paukšti- 1
gimusio luac Doutsdmr, dabar sąs resPubllk“uam paukstynin- sunrasti kodėl

kvstės trestui, o kolchozinis pa- “ , 8 ,
atvykusio is Londono. Ji pn- - “nenriklausomri” Atsakymą gale-
statė prof. H. H. WHson iš Prin- uę nepmiausomai . sovietinėj konstitucijoj, .

Sovchozuus paukštynas gavo, “ j j, .
teisę parduoti valdžiai 750 tūks
tantių kiaušinių kaip “dieti
nius” (po 2 kapeikas bran
giau), o iš kolchozo už tokią kai
rią perka tik 31 proc. kiauši
nių. Todėl, sako kolchozinio 
paukštyno vadovas, "mes . S 
anksto žinojome, kad už tokius

Scena iš “Mūsų miestelio’’, kurį vaidina Bostono Moderniojo Teatro grupė spalio 9, sekMadėenj, *v. Tomo 
parapijos salėje Woodha»enė. Vaidinimą rengia Darbi ninko administracija. NuotraukojelB k. į d. ■— Nor
bertas t ingertaitis (Jurgis Gibbs) ir Gediminas Ambraziejus (ponas Webb). '

Jeigu gaidys išsisuka sparM, ar , suskyla

Commodore salėje “Windsor
Ballroom” su 800 sėdimų vie-

čiau taip atrodo tik iš pirmo 
Lenkijos Deutscher iš Londono: žvilgsnio”.

— Nebuvo tuščios kėdės _ . . . , , , ,Ir pasakoja, kad kolcho
ziniam paukštynui tenka tik sei
lę varvinti žiūrint į privilegijas, 
kokias turi sovchczinis. Mat, 
sovehozinis paukštynas priklau- 

pibūdino kaip “Tbe Economist 
ir The Observer bendradarbį”.

Kai Deutscher ėjo į sceną, 
susirinkusieji sustojo jo garbei; 
tą pat jie darė, kai pabaigė. 
Deutscher pasirodymas buvo 
“komunistų vienybės” konfe
rencijoje iliustracija; jis yra tik
rasis Leono Trockio biografas, 
bet net Stalino sekėjai ir jau
nieji naujosios kairės nariai 
gaudė jo žodžius.

pat kiaulinius^ «i lygiai 
pat darbą gausima keturiais 
tūkstančiais rubliu mėžiau" •..

savybė esanti tobuliausia socia
listinė nuosavybė. Negi gali da
bar valdžia leisti, kad atrodytų, 
lyg tartum konstitucijoj būtų 
klaida...

Bet biurokratinė kontrolė ne
pamiršta ir kolchozų. Paukšti- 
ninkas rašo:

“Jei gaidys išsuka sparną, 
nusilaužia koją, tenka kirsti 
jam galvą. Nukirsti nesunku, 

gaudė jo žodžius. Kolchozinis paukštynas ne- bet kur jį padėti, ūkiai priuers-
Visa pasaulio nelaimė —•. kai- gauna pirkti mmenltoių paša- fi kviesti specialią feomisifo vo- 

bėjo Deutscher —, kad “neso- rų vištom, o be jų — kiau- toriam ijo> gydytoją, rašyti H- 
ciali privatinė-nuosavybė škaL šmių lukštai silpni. 0 juk, sako, ghusią gakSfo žuvimo aktą, a

įą parioartas ■ Ja- įėję, jam Imto kurtinantis pri- 
u Haftem “nedar- taranas.
^■kjtorios; jūt kat Cefaeąbiįo* sociologes:

Po Haughtono karštos kalbos
HHHHHKįlB ' pateikė raštą prof. Richord A.

Ctemaril iš Columbijos, kurio 
soclaloginė veikla turėjo dide
lės įtakos skandalų pagarsė
jusiai daugiamilijoninei “Jauni
mo- mobilizacijos programai” 
Nėw Yorke ir daugiabilijorii- 
nei federahnei kovos su skur
dų programai. Dr. Cloward yra 
taip pat narys grupės “Citizens 
for Crusade Against Poverty”, 
kurią organizavo Walter Reu- 
ther. ,

Raštu, parašytu drauge su pa
dėjėju sociologu France* Piven 
iš Columbijos,socialistam aka- .■ 
demikam, dr. CIoward pasisa
kė už sistemingą strategiją, ku
rią turėtų vartoti neturtingieji; 
ragino juos apversti miesto ir 
valstijos valdžias savo “reikala
vimais”.

Prof. Cloward išaiškino, kad 
kiekvienas soc. globos “klien
tas” New Yorke turi specialią 
teisę! gauti drabužių, apklotų ir 
pan. Jis sakė, kad 1965 tokia 
speciali soc. globa siekė apie 
40 ■ doL klientui”; ir jis siūlė 

tui reikalauti tokios globos 100 
iki 1,000 doL Jis sakė, kad da- 
bar-jnia' 5SMC0 see^gtobos kli- 

jb dalyvavo “nacionalinė-

šės bus soc. globos gavėjų de
monstracija” (b.d.)Rugsėjo 14 d. Vilniaus Tie

soj (ir tos pačios savaitės Lite' 
ratūroj ir Mene) buvo trumpai 
prisiminta, kad suėjo 125 me
tai nuo poeto Antano Vienažin
džio (Vienužio, Vienožinskio) gi
mimo.

Tiesos redakcijos bendradar
bis Dienos Kalendmiaus skil
tyje tą prisiminimą paaiškino 
šiais žodžiais: “Geriausios A 
Vienažindžio dainos — mūsų 

v gražaus socialistinio gyvenimo 
palydovės”. O prieš tai vieną iš P”* »»toaricm^» mėtote lydy
tų dainų ir pacitavo: “Aštrūs kromtes sudegė žmogus, 
vaūdžios peiliai širdį man per- Mofrukus po to, girtas darbi-

LAISVA — SKYLĖS TVOROJ 
NIEKASNESAUGO...

Vienoj Šiaulių gamykloj dar
bininkai prasimanė atlikinėti 
užsakymus “iš kairės”, tai yra, 
be gamyklos vadovybės žinios. 
Atlikę tekius darbus po darbo 
valandų ir taip užsidirbę kiek 
pinigų, suorganizuoja ten pat, 
darbovietėj, išgėrimų, net tar
nybinio darbo metu. Dėl to,

Administracija “griebėsi prie- 
¥• Vizgirda Vilniuje monių”: užkalė užpakalinius į- 

DaOminkas V. Vizgirda, iš' monės vartus, pro-kuriuos dar- 
Bostono, rugsėjo 13 vakarą at- hininfrai darbo meto g retoje- 
vyko į Vilnių. Rytojaus dieną x esančios krautuvės parsineš- 
buvo nuvestas į, dar neuždary- davo degtinės. Bet šalia užkal
tą jo kūrinių parodą dailės mu- tų vartų patiko nenukaltą sky- 
ziejuje. (Dailės muziejaus direk- lę. “Kontrabandininkam” dar 
torius Pr. Gudynas, parodą su- patogiau; Pirma prie vartų bū- 
rengęs ir kvietęs dafl. Vizgirdą davo sargas, nuo kurio reikėda- 
jos pasižiūrėti, keletą valandų vo slėptis arba jį papirkti. O 
prieš V. Vizgirdai atvykstant į skylės tvoroj niekas nesaugo.. 
Vilnių, jau buvo išvykęs į UI ja- Tiesos > korespondentas (rugp. 
novską-Sirinimą ' Lenino gar- 30) rašė, jog ir įmonės komunis- 
binti)- V. Visgirdai buvo poro- tai žino, kad periama uf note- 
dyža taip pat daūininkoL Ka- gagai išneštą ir parduotą įmo- 
zoko bei kitos ten pat esanSos nte predukdją, bet retai teuž- 
parodos ir (dailininkų dirbtu- staeaa apie tai savo susžrmki- 
vės. >;’x , anose. Ir tų suatiinknų šie-

' SpaBdaa - buvo praneštas mat tebuvę keletas, reikaiau- 
trumpes Vz Vizgirdos persiški* jaut “B viršaus”. Best pen ko
mas: “Net nesinori tikėti, kad muturtų taip pat pasižymėjo 
tai vis mano darbai Rodos, aš girtvvtamirtrMdfaMNirini jmo- 
tiek daug. Ir nepaišiau. Ir kaip nėj ir namie. Anot kortspon- 
pavyko virai surinkti. Čia ma- dento, juos “svarstė, baudė, 
tau netgi tokių, kuriuos tapiau, bet kai žmonos, įsitikinusios sa- 
dar besimokydamas Kauno me- to vaikščiojimų betiksliškumu,

fcObM, WooAe»ea 21, N. Y. tat VI 9-5077 
Skwt. BrooHyn |į Jot STogg 24329
Puptgtatonila keinodiis ih niuanse utenfrymiM 

VESTUVĖMS te POBŪVIAMS

Siųslutė į Lietuvą ir SSSR. J
DOVANŲ SIUNTINIUS 

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

S. BECKENSTEIN, Ine.
118-125-130 ORCHARD STREET GR 5-4525 

'V Cor. DELANCEY, N. Y. C. g „ 
Krautuvės atviros kasdien Ir sekmadieniais, 
išskyrus šeštadienius, nuo 9 ryto iki 6:30 vak. .

S. Beckensteino krautuvėse kalbama rusiškai, lenkiškai, ukraiuiškai 
Važiuoti BMT išlipant Essex Street, keltis elevatorium į 
viršų, arba IND traukiniu D-6 Avenue iki Delancey St 

Atsineškite šį skelbimą, kuris bus ypatingai įvertintri!

Dabar jūs galite aplankyti savo artimuosius Lietuvoje — ■
Mūsų įstaiga taip pat sutvarko pramogines ir biznio keliones į vi
sus Sovietų Sąjungos valdomus kraštus. Mes parūfdname vizas, su
tvarkome rezervacijas ir kt. Smulkesniems informacijoms rašykite 
- skambinkit daugiausia patyrusiam Kelionių biurui j Ryto Europą

COSMOS TRAVEL BUREAU, Ine.
45 W. 45 StoBtt, York 36, N.Y. Tėl. Orele 5-7711

DOVANAS-SIUNTINIUS J USSR.

d jų ir nemokamų katalogų gausite iš visų mūsų skyrių.

. WA 5-2737

COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.
o Boston 18, Mase., — 271 Shawmut Avenue__________ LI 2-1767
o SO. BOSTON 27, Mass. 327 West Broadway-----------AN 8-0068
e BROOKLYN 11, N.Y. — 370 Union Avenue________ EV 4-49^2
o BROOKLYN 7, N.Y. — 600 Sutter Avenue ------------- OI 5-8806
o BUFFALO 6, N.Y. — 332 Fillmore Avenue_________TL 6-2T4
o CHICAGO 22, III. — 2222 W. Chicago Avenue---------- BR 8-6966
o CHICAGO 8, III. — 3212 So. Hatetead Street----------
o CLEVELAND 13, Ohio — 904 Literary Road ------   Tb 1-1068
o DETROIT, Mich. — 730 Michigan Avenue___ -------- VI 1-5355.
o GRAND RAPIOS, Mich. — 636-38 Bridge 8L, N.W. GL 8-2256
o HARTFORD 14, Conn. — 200 FrankEn A v, teL 233-8030^, 246-0215 
o HAMTRANCK, Mich. — 11333 Jos. Campau --------   TO 7-1575
o IRVINGTON 11, NJ. — 792 SpringfieM Avė.---------- ES 2-4685
o LAKEWOOD, N J. — 126 - 4th Street-------------------- FO 3-8568
• LOS ANGELES 22, Calif. -— 960 So. Atlantic Blvd. . AN 1-29M
o NEWARK 3, NJ. — 428 Sprin0fleld Avenue -----------  Bl 3-1797
o NEW HAVEN, Conn. — 509 Congress Avė. _£---------- LO 2-1446
• NEW YORK, N.Y. 10011 — 108 West 14tti Stbeet _ CH 3-3005
o NEW YORK 3, N.Y. — 39 - 2n* Avenue --------------- AL 4-5466
e PASSAIC, N J. — 176 Market Street-----------------------GR 2-6387
• PATERSON 1, N J. — 99 Mato Street-----------;--------  MU 4-4619
o PHILADELPHIA, Pa. 19122 — 1214 N. 5th St, - ---- PO 3-4818
o PfTTSBURGH 3, Pa. — 1307 E. Carson Street------ HU 1-27»
o SAN FRANCI8CO; CaRf. — V/9 Sutter Street------  FI 8-1571
• WATERBU R Y, Conn. — 905 Bank 9H.--------------------- PL S67N
o WORC£STER, Mase. — 174 MiMbury SW 84NB
• YOUNG8TOWN & Ohto — 21Fjftk Avenue——III 346#

If7 ORCMARD ST„ N. Y. C. . \TeLGR7.flW
DHJMENŲ m MAŽMENŲ PREKYBA 

— DIDELIS PASIRINKIMASAUDINIŲ —
B Vyrų inoterų eflutėsu, opetoMstanz, scdGDešeni ir kL 
• Audiniai angliškos ir vietinės vilnos, šilko, medvilnės
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remtis teisingumu ir žmonijos spėjimu.

VISŲ
GEROVEI dirbs—dar beveik vaikas? La- 

patiesei jos vaikai atrodė vb 
dar vaikais.

0 tą patį vakarą pradėjo at

sipasakodavo. O Algis — tik- 
Jaiminga. Ji mėgo darbą, mėgo 'ras vėjo botagas. Parlekia už- 
pirktis, pasiskolinti dar gauda-' kąsti ir vėl dingsta. Savo ma- 
▼o, nes turėjo apsčiai .draugų žirų apdaužė. Pasitaisė ir vėl 
ir pažįstamų. Vaikai nebeklau- apdaužė. Ne jo buvusi kaltė- 
sė tiek, kaip pirma, bet ji gal- Draugų. Jie užmokėsią. Kalbė- 
vojo, kad visų vaikai augdami jo, kąd eisiąs dirbti. Kur gi jis 
padykstų O Daliutės dažni iš
ėjimai flti vėlumos juk buvo 
normalūs tokiame amžiuje. 
Taip galvojo Laputienė. Juk a*
ji, prisimenu naudojosi jaunys- sivetti LapoSams liūdniaraž da
tų šoko, linksminosi, skyrė .pa- lykai

Bodama į krautuvę Laputie-

Kokie, pagaliau, tie *butai, 
kad dėd jų taip labai varžoma
si? Gal tai kokios nors pra-. 
bangios vilos, kad į jas žmonės 
veržte veržiasi? Leiskime juos 
apibūdinti Vilniaus miesto Kau
no'gatvės Nr. 2 gyventojoms. 
Savo laiške “Komjaunimo tie
sos” redakcijai-jos rašo, kad la
bai džiaugėsi nutarimu pagrin
dinai atremontuoti jų gyvena - 
mąjį namą. Džiaugėsi tol, kol 
nesusipažino su remonto plaųu, 
kuriame penkiems butams “nu
matyta įrengti tik viena vos 
penkių kvadratinių metrų ploto 
bendra virtuvėlė. Kai bus pa
statyta dujinė virykla, prijung-

rašyta rugsėjo 15 ir paskelbta Kaip vyriausias ganytojas, šv. 
rugsėjo 19; eilės komentatorių Tėvas raginataikos reikalu 
paminima tik kaip popiežiaus kreiptis į Kristų — Taikos ku- 
atnaujintas kreipimasis į pašau- nigaikštį ir Jo Motiną Mariją, 
lį bęndros taikos reikalu. Tie- vadinamą taip pat ir Taikos 
sa, PauliusVI pereitais metais Karaliene 
spalio 4 lankėsi Jungtinių Tau- Didėjant nelaimėm ir nesan 
tų sesijoje kaip tik tuo tikslu, taikom, turėtų pagausėti ir ti- 
kad visus pakviestų į taikų vals- kinčiųjų maldos. Tad popiežius 
lybių bendradarbiavimą, užbai-. enciklikoje ypatingai kviečia 
giant jau iškilnaus karus ir 
išvengiant naujų Artėjant to 
apsilankymo . metinėm, savo 
naujausioje enciklikoje šv. Tė
vas ir vėl atnaujina kreipimąsi 
taikos gelbėjimo reikalu.

Tačiau šioje enciklikoje, šalia 
bendro kvietimo j taiką, popie
žius atkreipia tikinčiųjų dėmesį 
ir į maldos, ypač rožančiaus 
maldos, reikalų Gal ne vienam 
ir iš katalikų save laikančiam 
“pažangesniu” už Vatikano su
sirinkimą jr Marijos kultą bei 
rožančiaus maldą “atgyvenu
siais”, šis popiežiaus kvietimas 
nuskambės keistai ir nepato
giai. Bet Paulius VI tam pasky
rė net (rasę enciklikos.

Aiškiai paminėdamas karo 
nelaimę rytinėje Arijoje, popie
žius enciklikoje pamini eilę ir 
kitų blogybių kurios drumsčia 
ramybę ir kitose pasaulio šaly
se. Enciklikoje minima “dįdė' 
jančios lenktynės-atominių gil

tinėje; dėljo gmėgamašų . kor 
vejama už kiekvieną grindų ~ 
metrą (9 kvadratiniai metrai 
vienam asmeniui ir dar ma
žiau), ^galvojamos įmantriau
sios suktybės, kad tik kiek dau
giau jo gavus. Paprasčiausia ap
gavystė, kuri tam reikalui nau
dojama, tai mirusiųjų sielų pri
sirašymas. Taigi, su Gogolio 
tautiečiais užplūdo Lietuvą ir 
jo išjuoktos ydos.
' Zimarimė “Tiesa”", pavyz
džiui, net keliais atvejais įspė
jo gyventojus, kad neprisiraši- 
nėtų kitur gyvenančių giminių 
bei draugų arba visiškai nesan
čių asmenų. Dar praėjusiais me-

(?) . kiamas po čekio, reikalas atlie-
Dalia jau pirmą savaitę pra- kainas po reikalo, ir malonu- 

dėjo parsivesti į namus įvairių mas slinko po malonumo. La- 
draugių, ko motina pirma ne- pūčio, tiesa, dar svajonės nesi-

■rx » «'■ ■ «ĮOHįi t

S. rii. liepos 1 Kalifornijoje ‘ Viso \ Amerikoje 
buvo 18,918,000 gyventojų — yra 195,857,000. 
per metus padidėjo 515,000. 
Gyventojų skaičium Kaliforni
ja pralenkė Nėw Yorko vaistyk 
bę prieš porą metų. New Yor- 
ke dabar yra 18,238,0 0 0,. per 
metus priaugo 152,000.

Tarp sparčiausiai augančių 
pirmoje vietoj yra Nevada —• 
18,238,000, antroj-eilėj Arizo
na. Gyventojų sumažėjo Ibwoj 
ir W. Virginijoje. v

riam pagrindą pažymėji
mas, sutvirtintas dviem ant - 
spaudais^ Kauno jungtinio bui
tinio kombinMo statybos-remon
to valdybos viršimnko, parti
nės organizacijos sekretoriaus 
ir vietos komiteto ; sekretorės, 
taigi ir trimis parašais. Jame 
sakoma, jog valdybos vyresny
sis inžinierius Edmundas Kas- 
tanaūskas, kurio šeima suside
da iš penkių asmenų yra būti
nai reikalingas buto. Remian
tis tuo pažymėjimu butas buvo 
gautas. Jaunavedžiai Kastanaus- 
kai suruošė šaunias įkurtuves

davo motinos paruoštus pietus 
kių jos' draugės turi, o ji ne. 
sau ir- broliui. Nebuvo nei lai
ko nei norą Ji išeidavo paval
gyti mieste su kuriuo iš drau
gų o brolis-—nemirs badu. Ne, 
Algis nemirė. Jis gyvavo ge
nu. Iš laikraščių pardavinėji
mo (ar ne iŠ laikraščių) jau 
turėjo sau Įnikęs dėvėtą maši
nukę. Pinigų — staiga užpulda- simatymus. Taip raminosi La- __ __

______Į________ Į\___ t______ .________ vo motiną, geruoju ir ginčais putięnė ir skubėdavo | darbų nė paliko Dalią
leisdavo, kad būtų laiko pamo- pildė:’ jis tebedirbo' fabrike, JU Laputienei net traukte ištraukdavo iš jos po skubėdavo į krautuves, skubė- čią, kažinknr besirengiančią iš- tik u*r
koms ruošti. Mergaitė, mrtvė apie stiutijas tik pasvajodama* se^ varvėti, bežiūrint į kelis dolerius; Kartais ir pats davo namo, linksma, perrišau- eiti’'Gr^ari virtuvėj ant stalo užstatą. Atab buvo ist* 
rnri. a kur doterį, ėmė kartais Laputienė gi nemaža savo troš^ vieną modernią » la-- žinojo — kaip. Algis buvo lai- si gyvenimo gerbūviu, jo*
nežiniomis ir į kiną išeiti arba kimų apmalšino. Name gyveno brangią suknelę. Jei būtų ' mingas ir visada užimtas; kaų> J graMk* savo dar nevisfiaa din- kiek bmums pitagų ir sn 
prapuldavo ilgueee pasivaikščio- daug guresniame, kad ir ne j^ būtų nusi^MiHitaa tir ir jo sesuo. Tik mokykloj abu gusios jmmatvėstuštano. v. j- restitė da&tas, ji išvažiu 
jtanuose. B pradžių Algis jos naujame ir ne geriausioje mies- Salin. Bet tai buvo Da- gaudavo žemianram pažymius, Buvo vėl’ pavasaris, vėį» tįa^^rite kur; ji gal
klausinėdavo, kur išeina, gra- to daly. Baldai į kambarius su- iin*®*- Moteris net į darbą tą kurių išsisukdavo tėvams nepa- džiovino šfistmčią žemę, ir me- apriresttafti, bet tai esąs jo
tindavo pasakyti motinai; pas- slinko vė£Hcai nauji, paimti iš- 1* ■ rodę I>alia puikiai mokėjo imi- dfiai .aptibėrė penimus. La- kada pasimatysią. j, rtir-r Sirfn
kui ir jis įsitraukė į savo užsi- simokėjimut Lapukienė nepra- sivaizduąja vaikštančių draugių tuoti kntių tėvo parašą. A pa- putišĄ teftpė M kraatavta » ftatašo IMĘti. Lapienei
ėmimus, į seserį nebekraipė leisdavo pro šalį nė vieno iš- būry, įsivaizduoja Daliutę išūs- įrašydavo ant savo ir Algio pa- deiį bešalį mafcto Seštodtaiis. apteno akri, ir ji parkrito ant
dėmesio. Motina labai džiaugė- pardavimo, kad ko nors gero tiriančią iš visų... Laputienė žymių kortelių. Kaimynai kai- Vyras dirba. O vaflną nsngsn Gerai, kad netrukus mfti vyro fodŽU

MA* ir —»r - .y. ■■■■■• jj b»vo'p^ri^ta " — NHtį~ A

brangesnio^ Jei gaudavo sukne- Ar truko prabėgti penki me- O Laputienė buvo rami 
lę, prašydavo tuoj kitos. Kai tai? Daliutė buvo jau aštuonio- 
kurios iš jos draugių turinčios likos- Vis rečiau ji bepasišildy- 
daugiau ir gražesnių. Daliutė 
augo liekna, grakšti ir gražL 
Motina ja atsidžiaugti, atsidi- 
džiuoti negalėjo. Kaip tokio žie
do, tokios šauniausios gražuolės 
visoj kaimynystėj, savo šešioti- 
kinės nepuoš, kdjp nedabins? 
Ir pirko jai, net' išpardavimų 
nebesulaukdama* brangiausius 
kostiumėlius, sukneles, batus, 
apirankes- O tų perkamųjų ne
buvo per daug, kad ir iš dvie-

' spalio mroesį paskirti kasdieni
nei rožančiaus maldai Jis taip 
pat primena, kad ir n Vatika
no visuotiniame susirinkime, 
dogmatinėje konstitucijoje apie 
Bažnyčią, rožančius jokiu būdu 
nebuvo atmestas, nes Sūsirinki- 

dalyvių buvo priimta- jog 
“pamaldumo praktika Dievo 
Motinos atžvilgių rekomenduo
ta Bažnyčias autoritetų amžių 
bėgyje, laikytina aukštoje pa
garboje”.

Enciklikoje prisimenama ir 
persekiojami Bažnyčios nariai: 
“spalio mėnesyje, pašvęstame 
rožančiaus Karalienei mūsų 
maldos ir prašyčiai turėtų būti 
padvigubinti, kad Jos užtarimu 
prašvistų visiem žmonėm tik
ros taikos ir taip pat tikros re
liginės taikos aušra, nes šiuo 
meta'nelaimingai ne visiem yra 
leidžiama laisvai išpažinti sa
vo tikėjimą”.

Netikintieji gaU tik pasišaipy- 
klų gamyboje, nepažabota tau- y popiežiaus kvietimo į tai- 
tinė ekspansija, perdėtas savos įą į- raginimo į maldą. Jiem 
rasės garbinimas, užsidegimas medžiaga kalba aiškiau už dva- 
revoiiucijom, prievartine pilie- Tikinčiųjų gi tarpe Pau - 

segregacijų nekaltųjų žu- jįaus VI balsas neabejotinai ras 
dymai” kaip dar didesnių atei- atgarsį ir pritarimą, nes čia 

tik primenamų kad malda tam- 
Kaip vyriausias ganytojas, šv. pa dar galingesnė, kai kviečia- 

nimas blogybes pastoti, Paulius me karta su mumis į bendrą 
VI kviečia prie susitarimo, nors Taikos kunigaikščio prašymą į- 
tai tektų įvykdyti “kai kurių ne- sijųngt ir Taikos Karalienę. Gal- 
patognmų ar nuostolių kaina”, votrūkčiais beskubantiem į 
Tuoj pat tačiau popiežius pri- perdėtas reformas Pauliaus,VI 
menų kad “ši taika privalo naujoji enciklika gali būti per-

VOKIETUOJE TROKŠTA — 
nė darbo, o, darbininkę .

Vakarų Vokietijoje pramo
nėje darbo savaitė iš 48 yalan- 
dų 1955 sumažėjo r iki Taj^ 
trumpiauria visoj ūkinėj bend
ruomenėj. Atlyginimai nuo 
1964 kyla apie po 8 prqč. £)ar- 
bininkai lengvai gali dar|)ą pa
sirinkti, neš trūksta iki 600,000 
darbininkų. Dėl to darbininkai 
nesuinteresuoti stoti į profesi
nes sąjungas. Jose esą' tik 30 
proc. visų darbininkų-

SOC. DEMOKRATAM SMO 
GIO dienos • i

•— Švedijos sociaidemoktafai 
tebepergjfrena . giliai1 rugsėjo 
18 balsavimus. Juose iš ^pro
centų visų teisų nukrito ŽK 42. 
Socialdemokratai domii^vo 
nuo 1933, o Erlanderis yr»i nū- 
ništeris pirmininkas nuo^m 
Maimėjimo priežastis -j pa
sunkėjęs ekonominis gyveni- 

pralaimėjo 
miestuose. Komunistai iŠ--.;- 3.8 
proc., kuriuos gavo 1962, dabar 
pakilo iki 6.6.. 'Jų- laimėjimo 
priežastis esanti pariskeUninas, 
kad jie nepriklauso'nuo Itask- 
vos, ; ■--' ■■■■''(

Pernai tokiu pat būdu so
cialdemokratai pralaimėjo Nor
vegijoje po trijų dešimčių metų 
viešpatavimo. ‘

— Vietnamo eina susiėju
sios kautynės vadinamoj demi
litarizuotoj zonoj. Ore ridėjo 
21 Amerikos lėktuvai numušė 
du Migus 17. ' ’

Bį 1. M s J ■ : į • . '
' ’’ ’ ?



DARBININKAS

į

Brandūs darbo vaisiai
Knyga apie kun. A. Staniukyną (2)

Didesnę savo darbų dalį pa-
4 skyręs šv. Kazimiero seserims, 

kun. Staniukynas neužmiršo ir 
1 i kitų apaštalavimo sričių. Iki ga

vo naują kleboną, jis ir rūpin
damasis seserų įkurdinimu kle- 

•• tarnavo Mt, Carmely. Nuo pir
mųjų - atvykimo dienų jis įsi- 

įjungė į visuomeninį ir spau
dos darbą.

Lietuvių kunigų veikimui, ne- 
- sant savo hierarchijos, trūko

< vienybės ryšio ir pastovesnio 
apaštalavimo plano, dėl to kiek-

< vienas veikė kaip išmanė parti
zaniškai. Kun. Staniukynui ki- 

>: lo mintis suburti lietuvius ku
nigus į sąjungą, dėl to jis yra

< .laikomas ir dabartinės Kunigų 
• / Vienybės steigėju. Jo sukurta

i kunigų sąjunga rūpinasi savo

Viktoras Gidžiūnas, O.FAA

“Draugą”. Šio laikraščio reika
lais besirūpindamas, kun- Sta
niukynas daug yra pašventęs 
darbo jėgų , iki pagaliau įkurdi
no jį savo kapelianijoje ir pas
kui perdavė Amerikon atvyku
sioms marijonams, prie kurių 
įsikūrimo JAV jis taip pat yra 
daug prisidėjęs.

Daug dėmesio kreipė jis ir 
į apaštalavimą, dėl to, rinkda
mas aukas seserims ir spaudos 
reikalams, daugely parapijų ve
dė rekolekcijas, sakė pamoks
lus. Tėvui Kazimierui Kudirkai, 
kapucinui, atvykus į Ameriką, 
kun. Staniukynas padėjo susi
rišti su klebonais, kad atidary
tų kelią misijų darbui, kovai

to laidai, jis parengė antrąją 
laidą, pridėdamas komentarus. 
Laida buvo išleista Vilniuje 
1917 m.

Pats kun. Staniukynas gyve
no labai asketiškai, siekdamas 
tobulybės. Studijuodamas Jeru
zalėje ir vėliau, jis galvojo sto
ti i domininkonus, o paskui 
troško ir dėjo pastangų tapti 
marijonu. Deja, jo pareigos se
serims ir susilpnėjusi sveika
ta neleido jam tapti vienuoliu. 
Susilaukė jis ir savo darbų į- 
vertinimo. Kilus minčiai gauti 
JAV lietuvį vyskupą, jis buvo 
pastatytas kandidatu. Kunigų 
sąjunga iš savo pusės, įvertin
dama jo darbus, 1917 m. sei
me išrinko jį garbės nariu. Tuo 
metu kun. Staniukyno sveika-

Recenzento pastabos
Reikia pastebėti, kad auto

rius savo pasirinktą temą, rem
damasis pirmaeiliais šaltiniais, 
gana gerai išvystė. Dr. A. Ku
čas kun. Antano Staniukyno 
asmenį nušvietė simpatingai ir 
žaviai. Si studija ne tik atiden
gė idealisto kunigo gyvenimą, 
bet daug įnešė šviesos į ano 
laikotarpio tamsų labirintą ir 
parodė jaunų lietuvių kunigų 
patriotinę veiklą ir patirtus 
sunkumus. Jis taip pat mums at
skleidžia ir ano meto lietuvių 
katalikų veiklą Amerikoje.

Veikalo metodas nėra griež
ta prasme mokslinis, nors jis 
išleistas LK Mokslo Akademi
jos leidiniu. Kai autorius jį ra
šė, jį leisti ketino kiti leidėjai, 
tik jiems atsisakius, spaudos iš
laidas padengiant prel. L. Men- 
deliui, LK Mokslo Akademija 
jį išleido savo leidinių serijoje. 
Metodiškai vertinant, veikalui 
reikėtų padaryti keletą pasta-

tautiečius išlaikyti tikinčiais ir 
susipratusiais lietuviais. Tam 

■ tikslui ji leido savo laikraštį

prieš besiplečiančią bedievybę 
ir girtavimą. Išsisėmus vysk. 
Giedraičio Naujojo Testamen

tą vis silpo, ir jis 1918 m- gruo
džio 15 atsiskyrė su šiuo pa
sauliu.

RELIGIJA IR TAUTIŠKUMAS MOTERS GYVENIME
Liet. kat. moterų simpoziumas Washingtone

Pasaulio Lietuvių Katalikių 
Moterų Organizacijų Sąjunga 
religinio kongreso metu Wash- 
ingtone surengė lietuvių mote
rų simpoziumą tema — “Reli
gija ir tautiškumas moters gy
venime”. Simpoziumui vadova
vo dr. A. šlepetytė-Janačienė. 
Prelegentėmis buvo pakviestos 
sesuo M. Paulė ir V. Kulbokie- 
nė. Garbės globėju buvo vysk. 
C. Salatka.

Dr. A. Šlepetytė-Janačienė, 
atidarydama simpoziumą, trum
pai apibūdino jo reikšmę ir per
skaitė religinio kongreso rengi- 

•mo komitėto sveikinimą. Po to 
- ^pakvietė sukalbėti maldą vys- 

~ kūpa C. Salatka.
Posėdį pradėjo trumpu žo

džiu Pasaulio Liet. Kat. Mote-

sų gyvenimo.
Antroji prelegentė V. Kul- 

bokienė kalbėjo apie tautines 
moters pareigas. Paminėjo, ko
kią atsakomybę neša moteris 
vaikų tautiniame auklėjime, lie
tuvybės išlaikyme, nes kuo to
liau, tuo daugiau mumyse silp
nėja lietuviškumas bei tautišku
mas. Prelegentė taip pat siūlė 
kreipti daugiau dėmesio į lietu
viškas knygas, spaudą ir mo
kyklas. Siūlė kiekvienai šei
mai įsitaisyti lietuvišką kampe
lį, dalyvauti lietuviškose orga
nizacijose ir sueigose.

Dėl laiko stokos diskusijos 
nebuvo pravestos, todėl dauge
lis klausytojų apgailestavo, kad 
simpoziumui buvo paskirta ma
žai laiko.

Simpoziumas įvyko Statler- 
Hilton viešbutyje nuo 10 vai. 
iki 12 vai. dienos metu. Pra
džioje klausytojų nedaug susi
rinko, bet vėliau beveik užpildė 
visą salę. Į simpoziumą buvo at
silankę vysk. V. Brizgys, vysk. 
Pr. Brazys, MIC; Pasaulio Lie
tuvių Katalikių Moterų Organi
zacijų Sąjungos dvasios vadas 
prel. J. Balkūnas, ALK Moterų 
Sąjungos dvasios vadas prel. P. 
Juras, O. Bačkienė, ALRK Mo
terų Sąjungos C V, pirm. J. Me- 
dinienė, buvusi pirm. E. Paura- 
zienė, p. Witkins su dukra G. 
Kaneb, rašytoja D. Augienė ir 
daug kitų visuomenės veikėjų 
bei organizacijų atstovių. Po 
simpoziumo visos skubėjo rink
tis į kongreso uždarymą. (R.)

bų, bet sąlygose, kuriose jis 
buvo rašomas, autorius daug 
kur kitaip pasielgti negalėjo. 
Tekste dažnai panaudojami tar
miški ar net, bloga kalba rašy
ti laiškai bei kiti raštai. Visa 
tai ilgainiui galės padidinti vei
kalo vertę, ypač jei tie raštai 
nebus išleisti. Tada veikalas po 
daugelio metų taps vieninteliu 
kun- A. Staniukyno ir jo gy
vento laikotarpio istoriniu šal
tiniu. '

Knyga lengvai skaitoma ir 
savo turiniu įdomi ir patrauk
li, dėl to pravartu ją įsigijus 
perskaityti Aš manau, ji ne
vienam pradedančiam nutausti 
lietuviui galėtų būti -kaip Vin
cui Kudirkai “Aušra”, padėju
si jį sugrąžinti Lietuvai. Skai
tant šio idealisto kunigo gyve
nimą, nevienam atbus sąžinės 
balsas ir paklaus: O kaip su 
tavo pareigomis Dievui ir Tė
vynei? Nori, ar ne, turės pada
ryti atitinkamas išvadas.

Knygos kaina tik 4 dol. Už
sakymus siųsti: Rev. Rapolas 
Krasauskas, Via Antanėlio da 
Messina 36, int. 3, Roma, Italy.
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Religinį kongresu uždarant kalba vysk. V. Brizgys. Kairėje prel. P. Juras, dešinėje prel. J. Balkūnas, J.
Kajeckas, vysk. P. Brazys, MIC. Nuotr. P. Ąžuolo

BŪKIM PAVERGTOS TAUTOS PAGUODA
Šiluvos Marijos koplyčios de

dikavimo proga didingos iškil
mės, kongresai, seimai, paskai
tos, simpoziumai, diskusijos ei
na į galą.

Siekta, kad visa tai suartintų 
mūsų mintis, jausmus ir nu - 
šviestų mūsų veiklos ateities 
gaires.

Visa tai daryta, kad būtų 
sustiprintas’ mūsų prisirišimas 
ir meilė Dievui, Marijai, Baž
nyčiai, tėvynei ir lietuvių tau
tai. “Be meilės mes būtume žu
vę.”

Siekta, kad laisvasis pasau
lis išgirstų mūsų kovingą žodį 
dėl mūsų tautos laisvės. Tam 
tikslui rasta bendra kalba ir tu
rėta bendras ryžtas.

Istorinio sąskrydžio proga, 
mes parodėme, kad čia, sve
tingose JAV-bėse, galime lais
vai garbinti Dievą ir Mariją, 
tuo tarpu kai ten, Lietuvoje, iš 
protų ir širdžių, ypač jaunimo, 
prievarta raunamas Kris - 
taus, Marijos,- bei nepri
klausomos Lietuvos vardas. 
Šventojoj Lietuvoj sėjama pa
nieka bei neapykanta visam,

(J. Kajecko, Lietuvos atstovo, 
žodis, pasakytas Religinio Kon
greso baigiamajame posėdyje, 
1966 rugsėjo 5 Statler Hilton 
viešbutyje, Washingtone).

kas nėra okupantui ir komu
nizmui palanku.

Keletą dienų mes liudijome 
šioje sostinėje, laisvajame pa
saulyje, lietuvių tautos kilnu
mą, kūrybingumą, religingumą, 
ištikimybę Dievui, Bažnyčiai ir 
tėvynei Lietuvai.

Mes plušėme, kad Tėvynėje 
galėtų aidėti padėkos ir meilės 
himnai Kristui ir Jo Motinai; 
Lietuvos sūnų dėl laisvės pra
lietas kraujas Tėvų Žemėje, ko

vų laukuose svetur ir ištrė
mime tebūnie “sėkla šviesaus 
Lietuvos atgimimo.”

Mes darėme žygių, kad iš
blaškyti į visus keturis vėjus 
lietuvių tautos vaikai vėl turė
tų galimybės grįžti į senolių že
mę.

Visų mūsų bendras tikslas ir 
bendras ilgesys. Mūsų CREDO 
buvo, yra ir bus, kad baigtųsi 
sutemos tėvynėje ir laisvės sau
lė nušviestų kankinei tautai 
Lietuvos padangėje.

Būkime ir toliau pavergtos 
tautos paguoda ir pasididžiavi
mas. Neškime Lietuvos prisikė
limo ugnį. Tai kilni misija. Te
laimina ją dangus!

JAUNIMO SIMPOZIUMAS

" rų Organizacijų Sąjungos valdy
bos pirmininkė M. Galdikienė. 
Savo kalboje pirmininkė pabrė
žė tris žodžius: lietuvės, katali
kės, moters — tai yra pagrin
das seseriškai vienybei. Todėl 
nepaisant įvairaus darbo, kurį 
moterys atlieka, visos gali būti 
darniu choru, kuris “nors susi
deda iš įvairių balsų, bet gieda 
vieną ir tą pačią giesmę, kada 
pareikalauja Dievo garbė ir mū
sų tautos ir žmonijos gerovė”.

Pirmoji prelegentė buvo se
suo Paulė, kuri savo paskaitą 
pavadino “Moters religinės pa
reigos”. Buvo išryškinti trys 
moters gyvenimo bruožai, ku
rie lydi visą moters gyvenimą, 
tai — pažinimas, meilė ir tar
navimas. 'Moteris iš prigimties 
yra daugiau religinga ir daly
kus pažįsta iš karto ir daugiau 
remiasi savo intuicija, savo jau
trumu. Todėl jai daug lengviau 
pažinti ir sekti Kristaus gyve
nimą. Malda, komunija, reko- 

i lekcijos, gera knyga yra pagrin
dinės moters priemonės Kris
taus pažinimui

Antrasis religinės pareigos 
aspektas yra meilė, kuri gali 
būti asmeniška Dievui ir arti
mui. Meilė rišasi su pasitikėji
mu, todėl jei pasitikima myli
mu asmeniu, tuo labiau reikia 
pasitikėti Dievu, nesvarbu kas 
įvyksta. Todėl iš to seka trečias 
religinės pareigos aspektas — 
Dievą garbinti ir Jam tarnauti. 
Katalikė moteris, atjausdama 
kitus ir jiem padėdama, jautriai 
patarnaudama savo šeimoje ar 
darbovietėje, kartu tarnauja 
Dievui.

Baigdama savo žodį sesuo 
Paulė patarė skaityti daugiau 
religinio turinio knygų, daly
vauti uždarose rekolekcijose, 
priimti dažnai komuniją ir 
stengtis sudvasinti pasaulį, ši 
paskaita susirinkusiųjų buvo la
bai atydžiai išklausyta, ypač kad 
sesuo Paulė kalbėta labai laut.

Religinio kongreso metu motery simpoziumas. Iš k. į d. M. Galdikienė, J. Medinienė, prel. J. Balkūnas, vysk. V. Brizgys, dr. A. 
Šlepetytė-Janačienė. Antroje eilėje matosi sesuo Paulė, G. Kaneb, prel. P. Juras. Nuotr. P. Ąžuolo

Lietuvių religinio kongreso 
metu rugsėjo 5 Washingtone, 
Statler Hilton viešbutyje, 10 
v. ryto įvyko jaunimo simpoziu
mas. Kadangi pakviestas pa
skaitininkas simpoziume nega
lėjo dalyvauti, simpoziumo ren
gėjam teko beveik paskutinę 
dieną prieš kongresą pasi
kviesti kalbėtoju stud. ateitinin
ką V. Radzrvaną, kuris būda
mas vieno iš kongrese dalyvau
jančių choro vadovų ir eidamas 
kitas suvažiavime pareigas, su
gebėjo nors trumpai savo parei
gą atlikti. Jo tema — “Religin
go jaunimo įtaka į liberalinį jau
nimą”.

Simpoziumą atidarė kun. St. 
Raila, apgailestaudamas, kad 
dėl tam tikrų kliūčių įvyko tru
putį nesklandumo. Pradžioje 
klausytojų buvo labai nedaug, 
ypač pasigesta jaunimo, ku

riam šis posėdis buvo skirtas. 
Vėliau prisirinko daugiau klau
sytojų, ypač vyresnio amžiaus 
žmonių. Simpoziumo garbės 
globėju buvo vysk. Pr. Brazys, 
MIC., posėdžiui pirmininkavo 
stud. ateit. K. Čižiūnas.

Jaunas prelegentas, nors tu
rėjo labai mažai laiko pasireng
ti, sugebėjo trumpai suformu
luoti temos turinį ir jį lengvai 
perdavė klausytojams. Pabrėžė, 
kad jei norime būti apaštalais 
ir dalyvauti dialoge su liberališ
kai nusiteikusiu jaunimu, mes 
turime būti labai gerai tam pa
sirengę. Religingam jaunimui 
reikia gerai pasirengti, laikytis 
santūrumo ir kartu būti bud
riam. Prelegentas kreipėsi į 
ateitininkišką jaunimą ir Liet, 
vyčius, kad dabar laikas būti 
religijos apaštalais. Taigi —pra-

(nukelta į 5 psl.)

ALRK Vargonininkų Sąjungos seimas
Rugsėjo 5, po įspūdingai pra

ėjusių Šiluvos koplyčios pašven
tinimo bei religinio kongreso 
iškilmių Washingtone, Ameri
kos lietuviai vargoninkai susi
rinko Statler Hilton viešbučio 
patalpose į 47-tąjį lietuvių var- 
goninkų sąjungos seimą. Pirma
sis lietuvių vargoninkų sąjun
gos seimas buvo sušauktas 
1911 gegužės 31 Baltimorėje. 
Ši data ir laikoma Amerikos lie
tuvių vargoninkų ~ sąjungos į- 
sisteigimo data.

Seimą atidarė centro valdy
bos vicepirm. V. Mamaitis, pa
prašydamas seimo dalyvius at
sistojimu pagerbti mirusius są
jungos narius, o prel. Ig. Alba- 
vičių sukalbėti maldą. Seimo 
garbės pirmininku buvo pa - 
kviestas prel. Ig. Albavičius, o 
darbo prezidiuman pirmininku 
Alg. Kačanauskas ir sekretoriu
mi Vytenis Vasyliūnas.

Seimą žodžiu
V. Brizgys, vysk. P. Brazys, M. 
I.C., Lietuvos pasiuntinybės Wa- 
shingtone patarėjas dr. St. Bač- 
kis, Pasaulio Lietuvių Bendruo
menės pirm. J. Bačiūnas, prel. 
Ig. Albavičius, prel. J. Balkū
nas. Waterburio šv. Juozapo 
lietuvių parapijos choro vardu

sveikino: vysk. „ jungos

A. Visminas ir k. Raštu svei
kino sąjungos garbės narys pro- 
fes. J. Žilevičius. Sąjungos gar
bės narys komp. J. čižaus- 
kas ir M. Andrikytė prie savo 
sveikinimų Muzikos Žiniom pa
remti įteikė po 10 dol. auką. 
Sveikintojam ir aukotojam pa
dėkojo seimo prezidiumo pirm. 
Alg. Kačanauskas.

Posėdžio metu visi seimo da
lyviai dalyvavo diskusijose są
jungos veiklą liečiančiais klau
simais.

Naujoji Sąjungos valdyba bu
vo išrinkta šios sudėties: pirm. 
V. Mamaitis, I vicepirm. L. Stu- 
kas, II vicepirm. J. Šiaučiūnas, 
sekret. Alg. Kačanauskas, ižd. 
M. Liuberskis ir valdybos na
rys J. Petkaitis. Sąjungos gar
bės pirm, išrinktas komp. A- 
leksandras Aleksis.

Reikia tikėtis, kad ši naujo
ji centro vaidyba pagyvins są- 

veiklą, o svarbiausia,
pasirūpins, kad sąjungos lei
džiamas Muzikos žinių žurnalas 
eitų reguliariai — kas trys mė
nesiai. Seimo metu sąjungon 
nariais įstojo: buv. Metropoli
tan Operos dainininkė Barbara 
Darlis, komp. S. Čerienė-Mulks. 
EL Vasyliūnienė, Vytenis Vasy-
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VISI BENDROM JĖGOM STATYKIME

KULTŪROS ŽIDINĮ NEW YORKEBALTIMORĖS LB apylnkė kviečia dalyvauti

RUDENS VAKARE

Prie Įėjimo aukojama 2 dol.

Miko sielon giedrią saulėtą nuo
taiką, kurios jis dar ir dabar, 
švęsdamas šią sukaktį, nenusto-

• STATYBOS FONDAS ATIDARYTAS
• PATOGUS SKLYPAS ATRASTAS
• PASTATO PLANAI RUOŠIAMI

Vienas darbščiųjų,' sumanių
jų ir energingųjų lietuvių vei
kėjų New Jersey valstijoje Mi
kas Klimas rugsėjo 28 atšven
tė amžiaus 70 metų sukaktį.

' Mikas Klimas gimė 1896 rug
sėjo 28 gražiame, gausiais eže-

spalio 1, 7:30 v. v. lietuvių salėje, 851 Hollins St., Balti* 
more, Md.

sąjunga. Paroda bus atidaryta 
iki spalio'9.

PUTNAM, CONN. 
SEIMŲ DIENA

turi, o būtų proga jas papuošti 
modernia tapyba.
r ^Apatinėje, salėję buvę išsta
tyta viena abstrakti skulptūra, 
sukurta specialiai šiai parodai. 
Skulptūra didėlė — 8x8 pė
dos, padaryta iš medžio. Vaiz
davo dviejų plokštumų susikir-

— Literatūros ir dainos va- : 
karas ruošiamas spalio 15, Įm į 
Angeles šv. Kazimiero lietuvių ■■ 3| 
parapijos salėje. Pelnas skiria- 
mas Balfo šalpai. > 4

TtVAMS FRAftCISKONAMS SROOKLYME (BU1LOINC FUND) 
<BQ BUSHWICK AVt, MOOKLYN, N. Y. Uttl

.— Solistas* Arnoldas Vokietai
tis šį. sezoną, prasidedantį spa
lio 7, atliks pagrindines boso 
solo partijas Chicagos Lyric o- 
peros scenoje.

ha šimtų rinkėjų ir pats dr. L. 
Kriaučeliūnas ėjo iš buto į bu
tą rinkdamas aukas.

New Yorko ir apylinkių lietu
viai turėtų atkreipti dėmesį į 
LB vajų, atsimenant taį kad jų 
įteiktos .aukos eis lietuviškam 
jaunimui — vadovėliam ir jau
nimo literatūrai leisti. O kad 
New Yorke yra gražaus jauni
mo, lankančio lituanistines mo
kyklas, pereitą rudenį pats įsi 
tikšiau, matytfaunas, fcaį> lietin
gą šeštadienio rytą būriai lietu
viukų* iš visų kampų plaukė į 
Maironio lit mokyklą senajam 
Williamsburge. O visam tam 
jaunimui vadovėlius ir ateityje 
parūpins LB Kultūros Fondas, 
kuris šiandien laukia jūsų au

stais, reikia būti atsargiems, ge
rai pažinti peršamas idėjas ir 
suprasti, kcK siekia. Vysk. P. 
Brazys pažymėjo, kad gal bend
radarbiavimu galima bus rasti 
kompromisą, bet pasirengimas 
yra reikalingas. Diskusijose dar 
dalyvavo V. čižiūnas, Helen 
Kulber, A. Mažeika Sr., A. 
Barzdų kas, PLB pirm. J. Bachu- 
nas, studentai ir kiti. Klausyto
jų tarpe buvo prel. J. Balkū- 
has ir daug kitų vyresniųjų at
stovų Laikas ėjo prie galo, to
dėl, priėmę rezoliuciją, visi

lėj, būvo rašyta Darbininke,
Didieji paveikslai buvo išsta

tyti viršutinėje salėje. Prie sie
nos, kur nėra langų, buvo at
remtas pats didžiausias (14x 
20 pėdų), kitas buvo užkeltas tuną ir įvairius formų atskam- 
ant scenos, trečias — salės ga
le, ketvirtas — kairiame šone.

Paveiksluose buvo vaizduoja
mos milžiniškos judančios for
mos, didelės neapžvelgiamos 
erdvės. Tas nukėlė žiūrovą į 
fantazijos ir svajonių pasaulį 
Vieni abstrakčiuose paveiksluo
se įžiūrėjo ledynus, plyštan
čius kalnus, griūvančias uolas, 
kiti —- plaukiančius debesis,

Prenumeratoriai, pakeičią 
gyvenamą vietą ir prisiunčia 
administracijai naują adresą, la
bai prašomi pažymėti taip pat, 

Konstantas X. Matuzas, 78 x;r Ieną
m. amžiaus, gyv. 48 McKean St, 
mirė rugsėjo 15. Velionis buvo 
pašarvotas Kazio Kazlausko lai
dotuvių name, 8 E. Pearl St 
Palaidotas iškilmingai su egzek
vijom ir mišiom rugsėjo 17 pa-

uenmę roMM nepeš 
nėn.aliojo

ir dalyvavo daug kalbėtojų.
Vysk. V. Brizgys papildė pas
kaitininko mintis, pažymėda
mas, kad, norint dalyvauti dia- 

religines dogmas, su vyresnių- loge su liberaliniai nusiteiku- 
jų pagelba ruoškimės tam apaš- 
talavimui arba dialogui su libe
raliniu jaunimu. Rašymas spau
doje, dalyvavimas religiniuose 
šuomeninėj veikloj, lietuviška
me parapijų gyvenime — visa 
tai palengvins dialogą su libe
raliniu jaunimu. Prelegentas 
siūlė pirmoj eilėje užkirsti ke
lią Šukiui “Dievas yra miręs”. 
Baigdamas savo trumpą kalbą, 
V. Radtivanas kvietė visą reli
gingą lietuvišką jaunimą jung
tis prie bendro darbo, rengtis

Rugsėjo 23 d. iš Fairfield, 
gurskis, a.a. Onos Valaitienės Conn., buvo atvykę pas savo 
atmint įnašas, Jonas šepetys, tetą ir dėdę Mitchells ir tėvą 
Vincas ir Magdalena Bruožiai, Antaną F. Kneižį pastarojo žen

tas ir duktė William. ir Marija _ Kiek pailsėjęs, jis vyks į Ro- 
Elena (Kneižytė) Kelley su sa- '
vo dviem sūneliais. Tos pačios 
dienos popiety grįžo į Burling
ton, Mass., pas savo brolį ir 
brolienę Kneižius, kur buvo ap-

. (atkelta: iš 4 ps.) 
dėkim.ąuo savęs. Savo susirin
kimuose, studijų dienose studi
juokime ir gilinkimės patys j

Rugsėjo 18 Angelų Karalie- lai gražiai atrodytų kokiose sa- bius. Pačios plokštės buvo nu
neš parapijos salėje dail. J. lėse ar bankuose, kur būtų di- dažytos juodai, o du trikampiai 
Bagdonas buvo surengęs trum- desnė perspektyva. Gaila, kad ir skritulys — metalinės alumi- 
pą parodą, kurioje buroišsta- lietuviai tokių didelių_sąlių ne- nijaus spalvos, 
tęs 4 didelio formato paveiks
lus. Apie šiuos paveikslus, kaip

Salduko atmint. įnašas, a. a. 
Danutės Kutaitytės atmint įna-

K4 PASIRYŽOTE —ĮVYKDYSIME!
DABAR YPAČ REDCALINGA JŪSŲ AUKA 

ŽEMES SKLYPUI PIRKTI ?

— Dail. Antano Rukšlelės 
60 metų sukaktuvinė meno pa
roda atidaroma spalio 1 Chica- 
goje Jaunimo centre —: Čiurlio
nio galerijoje. Parodą rengia 
A.L. Dailininkų sąjunga. Ją glo
boja LB Chicagos apygarda, A. 
L. Tautinės sąjungos Chicagos 
skyrius, Lietuvių veteranų są
jungos Ramovė Chicagos sky
rius ir Vilniaus Krašto lietuvių

— Los Angeles šv. Kazimie- 
ro lietuvių parapijos choras, ku
riam eilę metų sėkmingai vado
vauja komp. Bronius Budriu- 
nas, gruodžio 3 mini veiklos 25 

1 metų sukaktį. Ta proga prama- 
I tomas aukšto meninio lygio 

koncertas. Ir šiaip jau gausus 
choras stengiasi dar labiau savo 
gretas sustiprinti naujais cho
ristais. Paskutiniu laiku Ėstojo 

4šie- nauji choristai: Irena Balt 
ramonaitė, Irėiįa Bernotaitė ir 
Laimutis Dovydaitis.

Kosmonai, Jonas Sr. ir Jonas 
Jr. Kaimai, a.a. dr. Antano 
šerkšno atmint įnašas, Danutė 
Venslauskaitė, Mykolas Na-

Po kaitrios vasaros darbų, 
kurie gal ne vienam išsėmė vi
dines jėgas, dabar yra proga 
naujai atsigaivinti šeimų susi
telkimo dienoje, kuri ruošiama 
spalio 23, Nekalto Prasidėjimo- 
Marijos Seserų sodyboje, Put- 
nam, Conn.

Dienos programa prasidės 
10:30 vai. ir baigsis 4:30 vaL 
Susitelkimą praves prel. Vytau
tas Balčiūnas. Smulkesnė prog
rama -bus paskelbta Jum atvy
kus, tačiau šv. Mišios tikrai bus.

Jaunos šeimos kviečiamos at* 
vykti su vaikučiais, kurių globa 
pasirūpins seserys.

Malonėkite apie savo atvyki
mą pranešti iki spalio 19 šiuo 
adresu: Immaculate Conception 
Convent, Putnam. Conn. 062 
60. Skambinti: (203) 928-5828. • 

Nuoširdžiai laukiame!

PROGRAMOJE; *
piantotė — JULIJA RAJAUSKAITĖ-SUŠIENĖ iš 
NewBrunswick, N. J.
Solistas — SENIS POVILAVlČIUs’ baritonas, iš Bos
tono, Mass. • 7
Solistė — JUZĖ KRIŠTOLAITYTĖ-DAUGĖLIENĖ, 
sopranas, iŠ CIevelando., Ohio.
Solistam akomponuoja pianistė ELENA JUŠKAUS- 
KAITĖ-BUSH.

Po koncerto Šokiai, grojant JONO LEKEVIČIAUS orkes- 
trui.

Ho 20 metų stftaktis ‘M- jas.; Sis fondas yra 
zikimo veikalo “Nemunas žydi” valdybos institoc^ 
spektakliu, kurį palydės sunfo-' ja« 10 m. ir Mgfia 
ninis orkestras. bm knygas jaunimui
. Tiro tarpu Chicaga dabar gy- numental®l motdin 
vena vajų ženkle, šiuo meta 
vyksta Lietuvių Bendruomenės 
vajus Kultūros Fondo reika
lam, po to seks Balfo vajus, kai 
rinkėjai aplankys daugelio lietu
vių butas, o artimiausiomis die-

Liepos mėn. Lietuvių Fondas 
pasipildė šiais naujais nariais: 
2,000 dol. aukojo dr;
Slavinskai. Po 1000 dol.: Nepri
klausomos Lietuvos karo mo
kyklos j. Itn. kursų buvę auk
lėtiniai — karininkai išeivijoje;' 
Juozas, Danutė ir Alvyda-Mari- 
ja Guobiai; dr. Vaclovas ir Bi
rutė Paprockai. Po 500 dol.: dr. 
Irena ir Stasys Giedrikiai, Juo
zas Gruodis, K.J. Jonynienė, Al
bina Didžiulis, D.D.S., dr. G. ir 
p. Montvilai. Po 400 dol.: Vytau
tas ir ’ Aleksandra Kašubai. 
250 doL: Stasys ir dr. Dangulė 
Surautai. Po 200 doL: A. ir Ste
fa Dimai, Jonas Vaičaitis. Po 
100 dol. Regina Kaunaitė, Ri
mas Kaunas, Jonas

Miko Klimo jaunystės, bren
dimo ir tremties gyvenimas pa- 
sižymi pavyzdingu veržlumu į 

5^- miškais j»sipuo- mokslą. Baigęs pradžių
lą Kazitiškyje — Salake, išvy
ko į Seinus ir 1914 baigė mies
to mokyklą. 1915 baigė rusų 
gimnazijos penkias klases Vil
niuje. 1916-1918 vokiečių oku
pacijos metais mokytojavo pra
džios mokyklose Palūšėje ir 
Dūkšte. 1921 baigė Matininkų 
Mokyklą Dotnuvoje ir 1930 — 
Vytauto Didžiojo Universiteto 
Teisių Fakulteto ekonomijos 
skyrių. 1942 baigė aukštuosius 
geodezijos kursus Kaune. Siek- 

.damas mokslo, jis nemetė pag
rindinio pragyvenimo šaltinio 
— darbo. Tokiu būdu apie 10 
metų dirbo Kauno miesto ir ap
skrities žemės tvarkytojo parei
gose. Vėliau iki rusų — bolševi
kų okupacijos dirbo Kauno apy
gardos žemės tvarkytojo padė
jėju ir žemėtvarkos revizoriu
mi. Už nuopelnus žemės refor
mos ir žemės tvarkymo darbų 
vykdyme Lietuvoš prezidentas 
apdovanojo jį D. L. Kunigaikš
čio Gedimino 4-to laipsnio or
dinu ir Lietuvos Valstybės At
statymo medaliumi.

Po penkių tremties metų Vo
kietijoje, 1949 gegužės 30 atvy
ko su šeima į JAV, apsistojo 

' (nukelia į 6 psl.)

universitetus ir ^hotdcas, 
yra Kultūros Fondo išleisti pro
fesoriaus Vac. Biržiškos trys 
“Alrfcsandryno” tomai, šiam 
reikalui Kultūros Fondas inves
tavo apie 15,000 doL, kurie 
niekad nesugrįš. Bet doleriai 
nublunka prieš tai, kad šis bib
liografinis mokslinis veikalas 
išliks pasaulio universitetuose 
ir biHid^ose, ir veislininkų 
bus naudojamas kaip medžiaga 
įvairioms, stadijoms.
- Per veiklos - metų
KultūrosčFonas dar neskelbė jo
kio vajaus, vertėsi, galima sa
kyti, iš trupinių. O4jo išleisti 
vadovėliai pasiekia ir New Yor
ko ir kitų vietovių lituanistines 
mokyklas. Jei nebūtų šio fon
do, kas vadovėlius išleistų? Tad 
LB centro valdyba ir taryba, 
gerai suprasdamos Kultūros

. ; —■ BuiiarMh Sakalauskas tr 
Pranais Dcmkus, baigę Los' An-

* gedės šv. Kazimiero lietuvių pa- 
-rapijos mokyHąį išvyfco t-fiec 

tuvių pranciškoniųAntimo 
gmmaziją, ‘ Kėnnebunkporie,/ 
Maine. Ten dabar mokinsis trys 
lietuviukai iš Los Angeles, Ča- 
lifornia.

Albina it prof. Pranas Čepėnai, 
Magdalena Barniškis, kun. Juo
zas Tautinis.

Tuo pačiu laiku savo įnašus 
papildė: Omahos Lietuvių me
džiotojų ir meškeriotojų klubas 
“ARAS” iki 200 dol, Jonas Gu- sistoję. 
žaitis iki 200 dol., dr. Jonas ir 
Jadvyga Jusioniai iki 200 dol., 
kun. Jonas Vėlutis iki 500 dol., 
Pranas Gudas iki 1000 doL, dr. 
Leonardas Plechavičius iki 500 
dol ir Marija Veitaitė Boyeva 
iki 1,500 dol.

šas, K.V.V., Marija Reinienė, 
Juozas Tarasevičius, Michalina 
Kutaitienė, Zigmas Dautartas, 
Aleksas Žakas, Juozas ir Julia

Toje pačioje ^salėje dar buvo 
keletas anksčiau tapytų paveiks- 
lU. Jię®buvoe vidutinio formato. 
Lankytojai vieną nupirko.

Paroda susilaukė dėmesio. 
Nors buvo atidaryta tik nuo 12 
iki vakaro 7, bet vistiek ją ap
lankė apie 100 žmonių. (p.)

E Lowell, Mass. buvo atvy- rapijos kapinėse. Gedulo rai
kęs Vlada* Paulauskas ir jo sū- šias aukojo Heb., kun. Juozas 
nūs klierikas Edmundas, kuris Bacevičius, M.S. Asistavo kun. 

Kas- studijuoja Romoje. Atvyko pas AdMpas Vaman^tkas ir kun. R.
mauskas, Juozas šlivinskas, Ro- Vincą ir Teklę MitcheR ir An- Ds0s, MS. Vargonai - gtojo ir>. piąčiVės&OūL .panoramas, vah-
mualdas Zalufcaš, Eleonora taną F. Kneižį, gyv. 36 E. Pearl giedbjo muz. Jonas ’famulionis. denų tykštančias putas. Paveiks- 'šušiaine Zarasų krašte, Salako 
Griauzdė, Vladas Gedmintas, dr. Street. A. a. Konstantas Č. Matuzas lų judesys tartam pagavo žiūro- valsčiuje, Užusienio vnk., vidu-
Rozalija šomkaitė, A.J. Varnas, Visi maloniai pasikalbėjo, buvo gimęs Lietuvoje. Nashua vą .ir jis pats pasijuto paveiks- tiiiin ūkininko-miškininio Vin-
Vaclovas Sidzikauskas, Vacio- Klierikas Edmundas Paulaus- mieste pragyveno. 60 tnetų. Pri- In dalimi co ir Pranės Kl'-mų šeimoje Idi-
vas Noreika, Pranas ir Marija kas daug papasakojo apie lietu- klausė šv. Kazimiero' parapijai šie monumentalūs paveiks- liška gamtos aplinka įspaudė
Grušai, Marija ir Petras Gau- vių kolegiją ir bendrai apie lie- Paliko liūdesy žmoną Nataliją,
ronskai, a. a. leitenanto Petro tuvius, gyvenančius Italijoje ir dvi dukteris — Stasę ir Sofiją,

Vokietijoj. Vincas Mitchell yra sūnų Petrą Matuzą, du anūkus
klieriko Edmundo krikšto tė- ir gįminaičhis 
vas. Kun. J. Rūkas, M. S., nese-

Vladas Paulauskas šiais me- niai grąžęs iš Burmos, Sek
tais minėjo 70 m. amžiaus su- madienį rugsėjo 25 <1, 11:30 ą. 
kaktį. Jis turi valgomųjų pro- ryto šv. Kazimiero lietuvių pd- 

Vailokaičial Robertas ir Vida.v dūktų krautuvę ir valgyklą . rapijos bažnyčioje’aukojo mi- 
Lawrence St., Lowell. Yra šias ir pasakė pamokšlą. Kun. 

LDS ir Federacijos garbės na- J. Rūkas, M.S. atvyko į Nas- 
rys. hua kartu sū savo tėveliais iš

Hartford, Conn. Lankėsi klebo
nijoje ir pas kitus savo pažįs
tamus, nes jis yra buvęs kiurį 
laiką vikaru šioje parapijoje.

1^1 ! Ž jĮ;



DARBININKAS
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1966 m., rugsėjo 30 d., n r. 64

Energingas
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sukaktuvininkas
'atkelta iš 5 psl.J 

Linden, N.J. Čia, bedirbdamas 
keletą metų sunkų fizinį darbą 
fabiike, per du su puse metų 
lankė vakarais "Institute Gf 
Practical Drafting”, įsigydamas 
diplomą mechanikps braižybo
je. 1955 kovo 8 pradėjo dirbti 
“Federal Pacific Electric Co.” 
Nevvarke braižytoju ir iš čia 
1963 kovo 15 pasitraukė į pen
siją.

Vos tik atvykęs į šį kraštą, 
Mikas Klimas įsijungė į lietuviš
ką veiklą Alte, Balfe, Sus. Liet. 
Am. 285 kuopoje. Am. L. B. 
Lindeno skyriuj, Am. Liet. Tau
tinėje S-goje prisiimdamas Įvai
rias pareigas valdybose ar jom 
pirmininkaudamas. Pirminin
kavo Balfo 132 skyriuje Linde- 
ne apie 10 metų, S.L.A. 285 kp 
—’ 8 metus. Dabartiniu metu 
yra Balfo centro kontrolės ko
misijos narys, Balfo 132 sky
riaus garbės pirm. L. B. Linde
no skyriaus kontrolės komisi
jos pirm., S.L.A. 3-čios kuopos 
finansų sekretorius, centrinis 
organizatorius, centro švieti - 
mo komisijos narys, S.L.A. 5- 
tos apskrities iždininkas, Am. 
Liet. Tautinės s-gos Elizabetho 
15 skyriaus revizijos komisijps 
narys (prieš tai apie 10 metų 
tame pat skyriuje ėjo kasinin
ko pareigas ir apie 3 metus 
Nevvarko skyriuje sekretoriaus 
pareigas).

Būdamas kantrus, ištvermin
gas ir pareigingas, pasiūlytas ar 
laisvai prisiimtas pareigas jis 
atlieka pavyzdingiausiai. Šiuos 
jo privalumus labai gerai žino 
New Jersey lietuviai ir išvardy
tų organizacijų centrai, nes jis 
gyva ir judria energija labai 
daug jom yra nusipelnęs.

Pavyzdžiui. 1959 Mikas Kli
mas atgaivino bebaigiančią iš
nykti S.L.A. trečią kucpą, ku
rioje bebuvo likę tik 7 senyvo 
amžiaus nariai. Jų visų ligos ir 
mirties apdraudų suma siekė 
apie 10.000 dol. Septynių metų 
laikotarpyje ši kuopa išaugo iki 
220 narių, kurių tos pačios ap- 
draudos jau siekia virš 300, 
000 dol. Mikas Klimas pats vie
nas yra prirašęs apie 150 nau
jų narių, toli pralenkęs savo 
bendradarbius S. Vaičiūną, J. 
Prapuoleni, L Stoką ir k. Šiuo 
metu kuopoje yra apie 120 vai
kų, 25 nariai akademinio jau
nimo. Jo prirašytų narių yra 
Chicagoje, Kanadoje, Brockto- 
ne, New Yorke, Philadelphijo- 
je, New Jersey valstijoje ir ki
tur. Už gražią veiklą Mikas Kli
mas buvo pagerbtas S.L.A. 52- 
me seime Newark, N.J. Per 
trumpa savo gyvenimo Ameri
koje laikotarpi Mikas Klimas 
jau dalyvavo keturiuose S.L.A. 
seimuose, i kuriuos paprastai 
vyksta savo lėšomis.

Sukaktuvininkas su žmona 
Sofija dabar laikinai gyvena 
146 Savtell Avė.. Brockton, 
M a ss.

Gražaus amžiaus sukakties 
proga linkime Mikui Klimui ir 
toliau džiaugtis gera sveikata. 
t 1 mesnėje veikloje.

S. Vaičiūnas

New Yorko pagelbinė muzikos komisija, tvarkiusi religinio kongreso ir 
Šiluvos koplyčios šventinimo giedojimo reikalus. Iš k. i d. M. Liuberskis — 
sekr., V. Mamaitis — pirm., kun. VI. Budreckas — muzikos reikalams įga
liotinis ir ryšininkas tarp abiejų muzikos komisijų bei komitetų, Alg. Ka- 
čanauskas — vrcepirmininkas.

MOKYTOJO FR. SKĖRIO PADĖKA

DĖKOJU VISIEMS MENININKAMS
Nuoširdžiai sveikinu visą me

nininkų kolektyvą už taip gra
žiai atliktą muziką ir giedoji
mus Šiluvos paminklinės kop- 
ir lietuvių religinio kongreso 
parengimuose.

Giedojimai, bendrai p a - 
ėmus, pasisekė geriau nei tikė
jaus. Visiem nepaprastai pati - 
ko “Schcla Cantnum” — ku
nigų giedojimai. Jungtinių cho
rų giedoiimai bangavo ka.p jū
ra ritmingai ir melodingai. Man 
būnant prie altoriaus, gavosi įs
pūdis, kad esu Šv. Petro bazili
koje Romoje ir girdžiu giedanti 
Siksto kapelos chorą. Taip gra
žiai, darniai ir bažnytiniai skam
bėjo vargonų muzika, solo par
tijos ir choro giedojimai nuo 
vargonų. Vienas iš dignitorių 
apie giedojimus maždaug taip 
išsireiškė: "Ši šventovė jau yra 
mačiusi daug Įvairių iškilmių, 
kurių kiekvienos vis skirtingai 
kuo nors pasižymėjo, ar tai 
žmonių gausumu, ar puošnumu, 
ar kit kuo, bet ši šventovė nie
kad dar nebuvo girdėjusi tokio 
gražaus bažnytinio giedojimo 
koki jūs. lietuviai, turėjote". 
Taigi, maestro Armonas dar 
kartą įtikino lietuvių visuome
nę ir net svetimtaučius, kad jo 
vadovaujamas Dainavos Meno 
Ansamblis yra vienas iš pir
maujančių lietuviu chorų.

Taip pat esu giliai Įsitikinęs,

FILATELISTAI !
Siunčiame Lietuvos pašto 

lūęu p=»sirink'm<H. Ra- 
šv4i: BaDic S^rrn'. P O. 
127, Toronto, 19, Ont., Canada.

Padėka
Auksinio jubiliejaus padėka
Jonas ir Anastazija Katinai 

rugsėjo 17 paminėjo vedybinio 
gyvenimo 50 metu sukakti. V. 
Atsimainymo liet, parapijos baž
nyčioje prel. J. Balkūnas jų in
tencija atlaikė iškilmingas mi
šias, už ką jam nuoširdžiai dė
kojame. Taip pat pat dėkoja
me mylimiem sūnum Jonui. Ka
zimierui. Vincui bei Juozui ir 
jų žmonom Aldonai. Alfai. Ai
dai bei Dorotėjai už gražiai su
ruoštą iškilmingą puota Mas - 
petho parapijos salėje. Dėkoja
me taip pat ir anūkam Jonui. 
Cmtijai, Kazimierui. Kathy, Vin
cukui ir Altėjai už puošnias gė
les ir šampaną. Svočia buvo Ka- 
tinienės sesuo Konstancija, o 
svotas — Ignas Jankevičius. 
Svečių privažiavo ne tik iš apy
linkių. bet taip pat ir iš Kana
dos, Pennsylvanijos. New Jer
sey ir kitur. JAV prezidentas 
Jchnsonas ta proga atsiuntė pa
sveikinimą. Puotos metu prog
ramą pravedė Jurgis Katkevi
čius. talkinamas sesutės Flo- 
renciics. kuri groto armonika 
bei da’navo. Ačiū visiems!

Jonas ir Anastazija Katinai

kad abiejų vakarų tos rūšies 
mūsų turėti muzikiniai parengi
mai, neturi sau lygių Ameri
kos lietuvių muzikinio gyveni
mo istorijoje, nei naujų kūri
nių gausumo atžvilgiu, nei pro
gramos sudarymo Įvairumo at
žvilgiu, nei užangažuotų meni
nių pajėgų aukšto meninio ly
gio atlikimo atžvilgiu. Šiluvos 
koplyčios dedikacijos, abiejų va
karinių parengimų ir iškilmin
gos akademijos sporto salėje 
muzikinės programos buvo su
darytos išimtinai tik iš lietuvių 
kompozitorių kūrinių ir buvo 
atliktos tik pirmaujančių kvali
fikuotų lietuviu muzikų: solis
tų. instrumentalistų, dirigentų 
ir j u chorų.

Už visa tai aš esu nuošir
džiai dėkingas Chicagcs Vyriau
siajai Muzikos Komisijai: prof. 
J. Žilevičiui. P. Armonui, P. 
Vacbergui. kun. A. Stasiui ir V. 
Butėnui: Ne\v Yorko pagelbinei 
Muzikes komisijai: V. Mamai
čių!. Al. Kačanauskui. M. Liu- 
berskiui ir visiem muzikos ko
misijos nariam: dirigentam: 
garbės dirigentui Al. Aleksiui. 
VI. Baltrušaičiui. P. Armėnui, 
V. Mamaičių!. AL Kačanauskųi 
1” J. Petkaičiui; solistam: Pr. 
Binkienei, R. Mastienei, A. Pa
vasariui ir J. Varneliui: instru
mentalistam solistam bei akom- 
ponuctcjam: M. Mondeikaitei- 
Kutz, Al. Mrozinskui ir V. Va
siliūnui: choram: Nevv Yorko 
Lietuvių Vyru Chorui. Daina - 
vos Meno Ansambliui. Alice 
Stephens Ansamblio prisidėju
siom dainininkėm. Chicagos 
Vyčių Choro dalyviam, jungti
niam choram ir visų suminėtų 
chorų chorvedžiam bei jų diri
gentam ir jų valdybom; eilėraš
čiu deklamuotojam: R. Petru- 
tienei. V. Žukauskui ir Br. Bal
čiūnui.

Mano ypatingai nuoširdi pa
dėka priklauso mūsų iškilie
siem kompozitoriam už naujų 
kūriniu sukomponavimą: Tėvui 
Br. Markaičiui. S.J.. J. Gaide
liui. J Kačinskui ir J. Bertuliui.

Taip pat nepaprasta; nuošir
džiai esu dėkingas vysk. V. 
Brizgiai ir prel. J. Balkūnui už 
manęs pakvietimą muzikos rei- 
ka.am įgaliotinio pareigom ir 
už finansinę paramą kun. kleb. 
N. Pakabi ui ir kun. kleb. E. 
Abromaičiui, be kurių pagelbos 
daug kas būtu neivykę.

Dar kartą reiškiu visiem ma
no iš pat š-’T-ai^j; ęroirnįu plau
kiančią padėką, nuoširdžiausius 
sveikinimus ir atsiprašau už 
trūkumus bei klaidas.

K n. vja-ipe Budr-ckas, 
Muzik. reik. Įgaliotinis

Vykstant Į pasaulio lietuvių 
jaunimo kongresą ir dainų 
šventę Chicagoje, Vokietijos 
Krašto valdybos pirm, kapito
nas Jonas Valiūnas mane raš
tu įgaliojo, kad visur t y. vie
šuose susirinkimuose ar priva
čiuose pasikalbėjimuose objek
tyviai painformuočiau JAV ir 
Kanados lietuvių visuomenę 
apie Vasario 16 gimnazijos fi
nansinius išlaikymo ir statybos 
reikalus. JAV dariau devynis ir 
Kanadoje tris viešus praneši
mus su šviesos paveikslais.

Savo kelione po JAV ir Ka
nadą esu labai patenkintas, nes 
tame kontinente patyriau ne
paprastą svetingumą, vaišingu
mą ir dosnumą lietuvių tarpe. 
Dar niekur nebuvau savo gyve
nime taip maloniai sutiktas, 
kaip JAV ir Kanadoje.

Mūsų Visų tikslai išeivijoje 
yra vienodi, nes mes norime su 
visais lietuviais tiek JAV, Ka
nadoje. Europoje ar kitur iš 
mūsų tėvelių paveldėtą tikėji
mą, kalbą, kultūrą ir papročius 
išlaikyti — krikščioniškoj ir lie
tuviškoj meilėj darbuotis ir tą 
meilę perduoti mūsų vaikų vai
kam. Būdamas Amerikoj Įsiti
kinau, kad tiem tikslam įgyven
dinti tenai visur atliekamas la
bai svarbus darbas. Už tai reiš
kiu JAV ir Kanados lietuviam 
mano giliausią pagarbą.

Reiškiu ypatingai gilią padė
ką visiem asmeniškai už malo
nų. draugišką ir. garbingą pri
ėmimą. man esant JAV ir Ka

nadoje, ir už aukas mano kelio
nės išlaidom sumažinti.

N Širdingai dėkoju visiem radi
jo rogramų vedėjam, kurie da
vė man galimybę kalbėti per 
ašiuonias radijo stotis ir per tai 
iškelti lietuvių Vasario 16 gim
nazijos reikšmę visiem lietu
viam. kurie gyvena laisvajame 
pasaulyje.

Lankydamasis JAV ir Kana
doje negalėjau per 7 savaites 
visus asmeniškai pasiekti, nes 
kvietimų buvau be galo daug 
gavęs. Visus nuolankiai atsipra
šau, kurių neaplankiau.

Taip pat nuoširdžiai dėkoju 
lietuviškai spaudai ir jos atsto
vam. kurie dėjo skelbimus ir 
reportažus apie mano praneši
mus apie Vasario 16 imnazi- 
ją ir palankiai aprašė mano ke
lionę po JAV ir Kanadą.

Nuoširdžiausią padėką reiš
kiu visiem Vasario 16 gimnazi
jos rėmėjų būrelių vadovams , 
Balfo direktoriam ir Balfo rė
mėjam, katalikų ir evangelikų 
dvasiškiam ir parapijom, Įvai
riom organizacijom ir paski
riem asmenim už nuoširdžią ir 
reikšmingą gimnazijai paramą. 
Visus šiuos mūsų brangius ge
radarius maloniai prašau nepa
vargti ir toliau remti lietuvių 
Vasario 16 gimnaziją — lietu
vybės švyturį Europos širdyje.

Fricas Skėrys 
Vokietijos Krašto Valdybos iž
dininkas ir PLB Vokietijos 
Krašto Tarybos narys 
Huettenfeld, 1966.9.19.

Radio programa lietuvių ir anglų kalbomis 
sekmadieniais, 9 - 10 vai. ryto

VVHBI 105.9 FM banga
Išlaikoma lietuvių radio klubo narių mokesčiais, 
aukomis ir skelbimais.

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

LAISVES ŽIBURYS

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

JUOZO ir IZABELĖS MISIŪNŲ

RAY’S LIŲUOR 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 0RMAN AGENCY
Insurance - Real Estate

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

PIRMAUJANTI DEŠRŲ PREKYBA NEW YORKE 
I/ORIŠKOS SPECIALYBES

SCHALLER & WFBER
AUGŠCIAUSTOS KOKYBĖS PRODUKTAI

Mūsų krautuvėse geriausios d°šros
TV užkandžiai — kumpiai. įvairiausios mėsos, lietuviška duona ir kiti produktai 

Užeikite — įsitikinsite!
Kelionei ir

DIDŽIULES
1054 2nd Avenue — TR
(Tarp 85 - 86 gatvini

9-3047

i Astorijoje: 28-28 Steinway St. A S
1-7068
4-3210

Franklin Square. L. I.: 981 Hnmpstead Tpke. — 
437-7G77 

H1 5-2532Flushinge: 41-06 Main Street

Jackson Hcichts: 82-10 37th Avė. — Df 5-1154

Philadelphijoje lapkričid 5 bus banketas ir madų paroda. Rengia Lietuvių 
Bendruomenė. Reda Ardienė jau siuva drabužius savo dukrelei Redai, kuri 
modeliuos savo motinos kūrybą.

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. Wes+ern Avė., Chicago, III.; GR 6-2242 

LITAS duoda paskolas lengvomis išsimokėjimo sąlygomis. Paskolų 
pareikalavimas dažnai būna didesnis negu galime patenkinti. Jei j 
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 jau
niesiems, kad jie augtų kartu su LITO bendrove. Viena LITO akci- 

Į ja šiuo metu kainuoja 12 dol. Akcijų pirkimo ir bendrai informaci
jos reikalais prašom kreiptis į Nevv Yorko arba Chicagos įstaigas.

LIUDOS MIKULSKYTES 
įvairių moteriškų drabužių krautuve 
Krautuvėje yra didelis įvairių gatavų moteriškų drabužių pasirin
kimas: išeiginės - balinės bei darbo suknelės, megstukai. ap'-'inukai, 
bliuskutės, kojinės. Čia gaunama siuntiniams aatavi moteriški dra
bužiai. pritaikinti įvairioms progoms ir dvdžiui. 
95-04 JAMAICA AVĖ. Woodhaven, N.Y. 11421

— Tel. 849-7240 —

- HAVEN REALTY -
Real Es+afe • JOSEPH ANDRUSIS • Insurance
Apdraudimas gyvybės, namų, automobilių, haldų ir k. Namų par
davimas, apdraudos. Ine ome Ta x užpildymas. Mutual Funds — Pi
nigų investacijos

Kasdien nuo 9 iki 8 vai.: šeštadieniais iki 6 vai popiet.
87-09 Jamaica Avė.. Woodhaven 2 f. N.Y. • Tel VI 7-447

WHITE HORSE TAVF.RN
baras - restoranas

Tel. RE 4-4428

KASDIEN KONCERTAI nuo 4 vai. p p. 
Užkandžiai iš nuosavos virtuves 

’iiikiaus>a vokiška virtuve? olėtus-vakariene 
Teirautis kavinėje kur pastatyti automobilį.

Savininkas — Helmut Vollmer

206 East 86th Street 
itarp 2 ir 3 Avė.)

Vienintelis Importuotojas Amerikai
Šios vokiečiu gamybos Gyvenamojo — Kambario Spintos

1 ŪKIME ĮVAIRAUS DYDŽIO IR
ĮVAIRIOS RŪŠIES RASITE MUSU SANDELYJE VISADA
Viršuje parodoma spinta išardoma — Pristatoma bet kur

JAV-se
A I) O L F SCHRAGER Ft’RNITURE, Ine.

Yo.-kvilės Didžiausia. Gražiausia Baldų Krautuvė
DABAR: 336 East 86th St. (tarp 1 ir 2 Avenue) N.Y.C.

Tel. TR 9-0400
Adara kasdien iki 9 vai vakaro, antradieniais ir šeštad 

iki 6 v. vak

PRANAS BRUCAS savininkas
86-16 JAMAICA AVĖ. Woodhaven. N.Y 11421

Tel. Vlrginia 6-9519
SALE VESTUVĖM. SUSIRINKIMAM BEI KITIEM POBCVIAM 

Salėje gali tilpti 100 dalyvių



KELIOS MINTYS APIE MOŠŲ

STagg 2-5043

EVergreen 8-9770

8 vai.
7 vai.

KARLONAS
FUNERAL HOME

CARROL

DARBININKO

VAKARI

Režisuoja Beatričė Kleizaitė-Kęrbeiiene

CatskiH kalnuose, gražioje 
vietovėje, parduodami įvairaus 
didžio sklypai Z. Kraunaitienė, 
Druskone Hali, Andes, N. Y. 
Telef. 914-676-4661, skambinti

ADVOKATAS
37 Sheridan Avenue 

Brookiyn 8, N.Y.
Telef. — APptegate 7-788*

Operetės choras pradeda 48 
darbo metus. Pasitraukus diri
gentui Vytautui Stroliai, chorui 
vadovauti vėl apsiėmė Mykolas 
CibasK prieš tai vadovavęs cho
rui. Kviečiami įsijungti ir nauji 
dainininkai.

tyri pagal pirkėjo pagei
davimus ant musų arba 
pirkėjo žemės. Statybą 
atliekam aąžfrringaf pagal 
stetarite «ž Irtai pri
etemą kainą. Visais rei
kalais kreiptis pas Staty
bininką Andrių Azmoną W5WA*1«M

fhilrslinpsi vyras ar moteris 
savaitgaliams prie ligonio. In
formacijai skambinti vakare 
FL 9-1615.

čioje bus kalbamas po 
mišių, o koplyčioje po 
Mišiųz

Maldos apaštalavimo

Išnuomojamas 5 kambarių 
butas RidgewOode, pirmame 
aukšte, arti BMT subway De- 
Kalb stoties ir De Kalb-Wyck- 
off autobusų stoties. Skambin
ti vakarais tarp 8-16 vai ir šeš- 
tadienio-sekmadienio popietę. 
TeL EV 1-8650.

Antanas Laimonas, lietuvių 
tarpe gerai žinomas kirpėjas 
(306 Union Avė.), rugpjūčio 27 
mirė Brooklyne. Po bažnyti
nių apeigų palaidotas šv. Karo
lio kapinėse. Patarnavo Baltrū- 
no-Ballas laidojimo Įstaiga. Ve- 
lįonįs buvo kilęs nuo Garliavos 
ir į šią šalį atvyko dar prieš 
antrąjį pasaulinį karą. Liko ne
mažai pinigų ir įrengta kirpyk
la. Iš giminių čia kol kas nie
kas neatsiliepė. Paliktus daik
tus ir pinigus tuo tarpu savo 

■ globon paėmė teismo įstaiga.

FUNERAL HOME
Ine.

PETRAS KARALIUS, MtV.

L.A. K. plaukymo ir mankš
tų sekcija darbą pradės spalio 
3, pirmadienį, Franklin K. La- 
ne mokyklos salėse (Elderts La- 
ne ir Jaanaica Avė. kampas). 
Berniukai ir mergaitės nuo 8 
ikf iž metų amžiaus tėvų gali 
būti užregistruoti spalio 3 mi
nėtose salėse.

' Antanu* ir Gražinai Mažei- 
kams rugsėjo 27 gimė sūnus. 
Antanas Mažeika, Jr.
nas S” Laisvės žiburio radijo 
programos Organizatorių ir re
daktorių:

Dr. J. J. Stuko vadovaujama 
radio programa “The Music of 
Lithuania” nuo spalio 3 vėl bus 
girdima kiekvieną pirmadienį, 
8:05 iki 8:30 vaL vakaro. Bus* 
transliuojama lietuviška muzi
ka ir žinios iš lietuvių kultūri
nio gyvenimo. Programa trans
liuojama iš Seton Hali univer
siteto So. Orange, N.J., radijo 
stoties WS0U-FM, 89,5 meg. 
banga.

spalio 9, sekmadienį, 4 v. popiet 
Sv. Tomo parapijos salėje

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.

Reikalinga moteris prie šei
mos lengvom pareigom Rieti 
mond Hill apylinkėj. Atlygini
mas — maistas ir kambarys. 
Skambinti vakarais VI 6-4693.

Išsikeliant iš New York®, par
duodamas vienos šeimos na
mas Richmond Hill, arti parko. 
Dėl informacijų skambinti VI. 
Baltrušaičiui VI6-3648.

DaiL T. Petraitis, gyvenąs EH- 
zabethe. spalio 1-10 d. Draugo 
dienraščio patalpose Chicagoje 
rengia. savo akvarelių parodą. 
Bus. išstatyta mažesnio formato 
sukurtos akvarelės. Tuo pačiu 
ihetiį Chicagoje rengiamas Šiau
lių mergaičių ir berniukų gim
nazijų paskutinės laidos abitu
rientų ir mokytojų pobūvis.

k PADĖKA
Nuoširdžiai dėkojame Apreiš

kimo” parapijos klebonui kun. 
N. Pakalniui už a.a. Stanislovo 
Sandanavičiaus vėlę atlaikytas 
mišias “mirimo metinių proga, 
asistavusiem kun. S. Railai ir 
kun. J. Pakalniškiui, paminklą 
pašventinusiam kun. A Rač
kauskui, taip pat kun. A Rup
šiui,'.kun. L. Musteikiui, komi
teto pirm. ihŽ. A. Mažeikai, vi- 
šiem paminklo statybai aukoju
slėm bei dalyvavusiem šv. mi
šiose ir kapinėse. — Em. San- 
danavičtenė ir šeima.

Stephen Arariskn 
, (ARMAKAU8KA8)

Graborius - Balsamuęįojas- _ 
MDDERNT KOPLYČIA 

423 METROPOLITAM. AVĖ.
Brookiyn, N.Y?

ir balzamuoto jas 
74 ProvMence 8L 

WORCE8TER, MAS8. 
PL 4-6757 PL 4-1185

kalingas scenovaizdis ar kitos 
dekoracijos. Teatras remiasi 
žiūrovų vaizduote. Visi žino, 
jog scenoje vyksta ne tikras, 
bet įsivaizduojamas gyvenimas. 
- Mūsų miestelis, nežiūrint 
kad parašytas amerikiečio auto
riaus ir vaizduoja gyvenimą 
viename mažame N. H? mieste
lyje, sava tema yrą universa
lus. Jame parodoma žmogaus 
buitis nuo gimimo iki karsto 
lentos, su visais džiaugsmais ir 
sielvartu, su. meile ir skausmu. 
Tai bet kurioje žemės dalyje 
gyvenančio žmogaus gyveni
mas, pastatytas prieš amžiny
bę kontraste su bejausme mir
timi. Pačioje pradžioje scenos 
vedėjas pasako, jog tai scenos 
veikalas, nurodo jame nesantį 
scenovaizdį, kurį* pamatyti pa
likta . žiūrovą TažteoteižTaipgi 
praneša, kad tSFyfa visas gy
venimas, o ne vien paskirų 
nių išgyvenimai? Žmonės, lai
kas ir vieta yra — visi, visur ir 
visuomet. Net ir miestelio ap
žvalgą duodama^ jis nesilaiko dinas veikalas, kuriame auto- 
nustatyto laiko ribų, bet naudo
ja praeitį, dabartį ir ateitį tuo 
pačiu metu; ir taip veikalas sce
noje įgauna/visus laikus api
mančią dabartį — veiksmas pa
virsta į veiksnią amžinybėje. 
Tai veltui išeikvoto gyvenimo 
paveikslas, kurio tragedija glū
di žmonijos nesugebėjime jį 
suprasti ir įvertirtti.

Pomirtinis gyvenimas yra au
toriaus pasirinkta priemonė 
perduoti žiūrovui veikalo gilią 
mintį. Emilija grįžta iš mirusių
jų pasaulio į gyvenimą tam, 
kad ir vėl iš naujo pergyventų; 
ir atranda, jog ne vien gyve-

Paskutiniais amžiais tęatras 
atėmė žiūrovui vaizduotės ga
lią, patiekdamas jam pagamin
tą maistą — “gabalėlį gyveni
mo”, tokį, koks jis yra tikro
vėje. Realias gyvenimo scenas 
šiandiea filmžs gali patiė^i, gi 
teatrai privalomas meniškesnis 
būdas, negu trijų sienų iliuzi
ja. Mūsų miestelio autorius 
kaip tik tokį būdą parodo. Pa
saulis nesiriboja trimis sieno
mis, taipgi ir Mūsų miestelis tų 
sienų neturi, šiame veikale au
torius kaip tik išeina protestuo
damas prieš realistinį, ypač ba
rokiškąjį teatrą, principiniai at
mesdamas realizmą, arba taip 
vadinamą “gyvenimo gabalėlį”. 
Teatras yra pretenzijos pasau
lis, siekiąs abstraktinės tiesos, 
gi dekoracijos veikalą suvaržo, 
pastatydamos jį į tam tikras lai
ko ir viefos ribas.Senovės grai
kų ar kiniečių klasikinės dra
mos liudija, jog žiūrovui pati
kėti abstraktine tiesa nėra rei-

rius atmeta žiūrovą išblaškan
čias dekoracijas ir leidžia jam 
panaudoti savosios vaizduotės 
galią. Gyvenimas toks trumpas 
(veikalas prasideda rytui brėkš
tant ir baigiasi naktį, lyg gyve
nimas būtų ne kas kita, kaip 
vienos dienos kelias), ir scenos 
vedėjas užbaigdamas sako: 
“Beveik visi miega Grover kam
pe”, gi autorius klausia žiūro
vus — “Ar jūs taipgi miegate 
gyvenimam nepažvelgdami?”

Beatričė KMzaitė-Kerbelienė

draugi
jos šventoji valanda bus spalio 
2 d. 2:30 vaL popiet parapijos 
bažnyčioje. Po pamaldų įvyks 
draugijos susirinkimas salėj po 
bažnyčia.

Pasauliečių apaštalavimo d- 
jos mišios ir šventoji valanda 
bus spalio 7 d. 7:30 v.v. šv. 
Klemenso koplyčioje 221 Mass. 
Avė., Arlington, Mass.

Pyragų išpardavimą sodalie- 
tės rengia spalio 2 po kiekvie
nų mišių parapijos salėje prie 
E. 7-tos gatvės ir salėje po baž
nyčia.

Long Island 
statome įvairaus dydžio 
nimjnn namus, kuriuos 
galima tuoj įsigyti. Pri-

Mattbew P. Railas 
FUNERAL HOME

Moderni koplyčia - Air concHtioned 
A. J. BALTON-BALTRŪNAS 
į Licensed Manager

& Notary Public
660 Gramf St, Brookiyn 11, N.Y.

Joseph Garszva
GRABORIUS
BALS AMUOTOJAS 

231 2BEDFORO AVĖ.
Brookiyn, N. Y.

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

VAITKUS 
FUNERAL HOME 

197 Webster Avenue 
' " PRANAS VAITKUS • 

Laidotuvių Direktorius 
ir balsamuotojas 

Cambridge, Mass. 
NOTARY PUBLIC 

Patarnavimas dieną ir naktį. Mo
demiška koplyčia šermenims dy- 
kat Aptarnauja Cambridge ir 
Bostono kolonijas žemiausiomis 
kainomis. Kainos tos pačios ir į 
kitus miestus — TeL TR 6-6434

na, bet jr mato save gyvenan
čią. Ji regi nežinojime ir aklu
me paskendusius' žmones, užsi
ėmusius nesibaigiančiais kas - 
dieniniais darbais, neskirian 
čius. nei trumpos Valandėlės 
tam, kad pažvelgtų ir įvertintų 
visus nuostabiai puikius daly
kus, kuriuos gyvenimas sutei
kia. Dabar Emilija supranta,, 
kaip nedaug ji gyvenimą verti
no, dabar, ji visa pamato, 'bet 
jau per vėlu. Nebegalėdama il
giau žiūrėti į aklai per gyveni
mą besigrumiančius gyvuosius, 
dar paskutinį kartą pažvelgia į 
visa tai, ką mylėjo: mažą mies
telį, tėvus, namus, tiksinčius 
laikrodžius ir saulėgrąžas dar
že, ji verkdama atsisveikina, 
sakydama, jog pasaulis perdaug 
nuostabus, kad būtų suprastas, 
ir grįžta, atgal į ka^pym ki
nelyje, ktfr nėra vietos žmogiš
kom aistrom, kur neskaudu 
jas matyti žemėje pasilikusiuo-

Bostono Moderniojo Teatro vaidinama 

Thornton Wilder 3 veiksmy drama

E. JOSEPH ZEBROWSKI 
Laidotuvių direktorius 
Moderniška koplyčia su 

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

GRamercy 5-1437

IIiiuomoįBmt kambarys su 
baldais. Virtavės naudojimas 
pagal susitarimą. Patogus susi
siekimas. Dėl informacijų kreip
tis teML VI 7-1355. Adresas: 
91-54-114th. Street, Richmond 
Hill, N Y.

Pteomojami 4 kambariai su 
karte vandeniu, antrame aukš
te, Kast New Yorke. Telef AP

gardo? y^Myba, kuri rengia § 
Dainavos ąteirtlio spekUdL* 
prašo visus fotografus mėgėjus 
tą dieną palikti savo aparatas 
namie. Spaudos fotografai, ku
rie manytų fotografuoti spek
taklį, prašomi nedelsiant apie 
tai pranešti <ų>ygardos švietimo 
ir kuKurbĖ vadovui Kęstučiui 
Miklui, 71 Farmers Avė., Hain- 
view, N.Y.-, 11803, tel. (516) 
WE 5-0896.

ProL A Končius spalio 9 Mt 
Carinei, Pa., lietuvių parapijos 
bažnyčioje aukos jubiliejines 
mišias. Jis ten buvo klebonu 18 
metų, ‘ nuo 1927 birželio iki 
1945; spalio iriėn.\ kada pradė
jo dirbti Balfe.

grupė. Jaunimas deHamuos, 
damnos ir šoks. Kalbą pasakys 
Mainano mokyklos vedėja EL 
Ruzgteik Po programos žo- 
kiai. Bilietus įsigykite iš anks
to. Skambinti kuopos pirm. O. 
Kubilienei, tel. AP 7-5661. | ■

Ona Šalpukiona, gyv. Flush- 
ing, N.Y., mirė rugsėjo 28, pa
šarvota Gleasons Funeral Ho
me, 149 PL ir 7 Northern Blvd. 
Flushinge. Laidojama iš St 
Avelleno bažnyčios į Mt. St 
Matys kapines spalio 1.

Paliko liūdinčią dukrą Juzę 
Čiplickienę su vyru, sūnų Pra
ną ir anūkus. Laidotuvėmis rū- 

yrą. vie-— pinasi SbaliiKkų šermeninė.

mos nuo 3:30 iki 5 vaL popiet

~ Tikybos pamokos vaikam, 
kurie lanko viešas mokyklas, 
šv. Petro parapijos mokykloje 
prie bažnyčios pradedamos spa
lio 2 po 9 vaL šv. Mišių. Aukš
tesnes mokyklas lankančiam 
jaunimui tikybos pamokos bus 
trečiadienių vakarais 7 vaL pa
rapinėje mokjfcloje prie bažny
čios.

-Tikėjimo klausimais suaugu
siom pasiaiškinimo valandos 
šv. Petro parapijoje įvestos 
nuo rugsėjo 27 ir vyksta antra-z 
dienių vakarais 7 vai. parapijos 
klebonijoje. Visi suaugusieji, 
kurie nori pasigilinti tikėjimo 
tiesų pažinimą, maloniai kvie
čiami dalyvauti.

Naujosios Anglijos Lietuvos 
vyčių^ metinis seimas įvyks šė
lios 2 šv. Jurgio parapijos salė
je Norwood, Mass. Seimo posė
džiai pradedami 2 vaL popiet, 
užbaigiami 5 v. po piet mi- 
šiomis parapijos bažnyčioje. Iš
vakarėse, spalio 1, įvyks šokiai 
Norwoodo lietuvių piliečių d- 
jos salėje.

Parapijos CYO organizacija 
lapkričio 18, 19 ir 20 rengia ba- 
zarą. Rengėjai rugsėjo 29 para
pijos salėje po bažnyčia turėjo 
pirmą pasitarimą.

Bostono Baltijos ir Žalgirio 
tuntų skautų bendra iškyla į- 
vyks spalio 9 d. 1 v. popiet a- 
merikiecių skautų stovyklavie
tėje Blue Hills prie Bostono.

Rožančius bus kalbamas kas
dien rytais šv. Petro parapijos 
bažnyčioje ir taip pat koplyčio
je prie E. 7-tos gatvės. Bažny-

Seštadleniais iki -^moa pabaigos : 
Trečtaffieaials —*12 *ah dienos.

Spalto 1 <L HcMpatio 5, 1966
Pirmą kartą New Torke —
“STURM AM WILDEN KA1SER”

vaidina: . DO 9 vai vakaroH. von Bcrsody. Ą.; Becker. ir kt.
Pri*diaS fRma: __ a-

“Was macht Paps-4nm h» Italien” H0MB8 tor salo. Hlghland 
ir vMtots -vuk. hyidų sptvMĘa. Park. One family 8 large 
t r 11 a r rTT.T r r .V . r . - ir r . t . a . Basemeut.

Ofl bot air. Low taxes. Ck»e to 
everyttdng. 51/4% mortgage. 
Princųiab only. Asking 816,000. 
Crt 277-3406. '

Dr. Rožė šomkaitė, iš. East 
Orange, N.J., dalyvauja analiti
ku chemikų konferencijoje — 
studijų dienose, kurios šią savai
tę vyksta Land of Lakęs, Wisc.

280 CHESTNUT STREET 

NEW BRTTAIN, CONN.

Tel. B A 9-1181

K“'¥


