
SUKA IR POPIEŽIAUS VARDU...
Ar popiežius Paulius remia taiką, kuri reiškia kalėjimo 
ir kitokios vergijos taiką?

LB J lankosi Azijoje, satelitai lankosi Maskvoje
Satelitai suves pritarimą Maskvai dėl Kinijos ir Amerikos. LB J 
parsiveš pritarimą iš sąjungininką. Tada — vienas prieš vieną

Du didieji atsargiai žaidžia, 
kiti aplinkui tik šokinėja su pa
tarimais ir padrąsinimais. To
kia šiuo metu politinė padėtis 
pasauliniu mastu.

Padėtis be atmainą
Pirmas didysis — Amerika. 

Jos prezidentas tebekalba apie 
derybas su Hanoi. Tebesiūlo 
Maskvai bendradarbiavimą. Bet 
atsisakė vienapusiškai mažinti 
karines pajėgas Vietname. Pre
zidentas pritarė apsaugos sekr. 
McNamaros sprendimui, kad 
Vietname nereikia specialių 
priemonių kariuomenei didinti, 
vadinas, bent dabar nereikia 
linijos keisti. Dabar yra 325. 
000 kariuomenės. Kas mėnuo 
normaliai didėja po 15.0 0 0. 
Iki pavasario bus 400,000. šiuo 
kariniu spaudimu siekia privers
ti š. Vietnamą leistis i dervbas. 
Spalio 17 prezidentas išvyko į 
17 dienų kelionę po Azijos są-’ 
jungininkus ir Australiją. Tvir
tinama, kad politiškai kelionė 
nesanti paruošta. Tačiau aišku, 
kad iš jos prezidentas tikisi par
sivežti pritarimą savo politikai 
Vietname. Tai svarbu jam ne 
tik derybom su Maskva, bet dar 
labiau lapkričio 8 rinkimam.

Reikalavimai be atmainą
Antras didysis — Sovietai. 

Amerikos diplomatai nori Įžiū
rėti. kad nuotaikos Maskvoje 
atšyla Amerikos atžvilgiu. Prie
žastys tam dvi. Viena, Sovietai 
yra drąsesni su savo pareiški
mais. nes sumažėjo pavojus, 
kad kom. Kinijos kaltinimas 
Maskvai išduodant komunizmą 
Amerikos “imperialistam", ati
trauks satelitus nuo Maskvos Į 
Pekingą. Kom. Kinija suspėjo 
atbaidyti nuo savęs komunisti
nius režimus ir sublokšti juos 
vėl apie Maskva. Antra. Maskva 
manevruoja taip, kad Vakaruo
se sukeltų daugiau vilčių ir pa
skatintų i didesnes nuolaidas. 
Tačiau Sovietai tebesibrangina 
dėl Vietnamo. Brežnevas spalio 
15 atmetė prezidento Johnsono 
kvietimą mėgsti santykius, kol 
Amerika neatsisakė nuo "agre-

Lenkijoje — religijai laisvės daugiau?
Lenkijos kardinolas Wyszyns- 

kis spalio 12 kaltino komunisti
nę vyriausybę, kad neleidžia 
statyti naujų bažnyčių. Tik vie
nai Varšuvai reiktų 50 naujų 
bažnyčių, nes katalikų skaičius 
padidėjo daugiau kaip puse 
milijono. Pamaldos laikomos ba-

Satelitai šiauriniai ir pietiniai
Rytų Europos satelitinės vals

tybės, Chr. Sc. Monitor verti
nimu, rikiuojasi Į du sparnu— 
šiaurini ir pietini, šiaurinis— 
Ix*nkija. rytų Vokietija ir Če
koslovakija — yra labiau suriš
tas su Maskva ir turi paremti 
Maskvos politiką dėl Vietnamo, 
dėl kom Kinijos ir Amerikos 
Pietinis sparnas —.Rumunija, 
Bulgarija. kartais Vengrija — 
labiau ima santykiauti su va
karų Europos mažosiom ar neu
traliosiom valstybėm — Aust

ai jos Vietname". Maskvos ofi
cialus nusistatymas paryškin
tas Sovietų-Lenkijos bendrame 
pareiškime spalio 16. Jame kal-

TARP DVIEJŲ KELIONIŲ: prieš išvykdamas j Aziją, prezidentas John
sonas aptaria Vietnamo reikalus su grįžusiu iš Vietnamo apsaugos sekr. 
McNamara.

J. TAUTOSE — Prieš Ameriką arabai?
Izraelio ir Syrijos konflik

tas vėl Saugumo Taryboje. Iz
raelis skundė Syriją, kad jo
je organizuojami teroristai, ku
rie siunčiami Į Izraelio teritori
ją. Prieš dvi savaites teroristai 
pakasė bombą, ant kurios užva
žiavo ir žuvo keturi Izraelio po
licininkai.

Ginčai atgaivino nebaigiamą 
konfliktą tarp Izraelio ir arabų. 
Spalio 17 Izraelis grasino atsa
kysiąs ginklu. Syrija atsisakė 
nutraukti arabų kovą dėl teri
torijos, iš kurios buvo išvaryti 
900,000 arabų ir lig šiol te
begyvena kaip tremtiniai. Jor
danija aiškino, kad vienintelis 
būdas konfliktui baigti —gra
žinti ištremtuosius Į jų gyven- 

rakuose. Po karo komunistinė 
valdžia ne tik leido, bet ir pa
rėmė atstatyti .sugriautas baž
nyčias, dabartiniu metu visai 
neleidžia. Tokia praktiškai yra 
tikėjimo padėtis, o Vakaruose 
kalbama apie Lenkijoje augan
čias laisves.

rija. Belgija. Danija. Švedija, 
Suomija.

— Kinijoje laukiama kari
nės diktatūros po viso “raudo
nosios apsaugos" siautėjimo. 
Spauda ėmė organizuoti apsau
gos ministerio Lin Pao kultą.

— Amerikos Legionas New 
Yorke pradėjo kovą prieš “civi
linę tarybą" policijos veiksmam 
kontroliuoti legionas turi New 
Yorke 105,000 narių. 

bama ne tik apie bombardavi
mo sustabdymą, bet ir apie "iš
laisvinimo fronto" pripažinimą 
vieninteliu Piety Vietnamo gy-

tas vietas. Amerikos atstovas 
Goldbergas atsistojo Izraelio pu
sėje ir susilaukė arabų kaltini
mo, kad jis negalįs būti neša
liškas, nes jis sionistas, kaip jis 
tai pats prisipažino.

Santykius dar labiau apkarti
no spalio 13 New Yorko jaunų 
sionistų grupė, kuri įsiveržė į 
Syrijos atstovybę prie J. Tau
tų. Dėl to protestą pareiškė 62 
Afrikos ir Azijos valstybės; kė
lė net mintį, kad J. Tautas 
“dėl nesaugumo” New Yorke 
reikia iškelti į Ženevą ar Pa
ryžių.

Amerika prieš 
Piety Afriką

J. Tautose spalio 12 atstovas 
Goldbergas pasisakė aiškiai 
prieš Pietų Afrikos vyriausybę 
— skelbė, kad JT iš dabarti
nės valdžios turi teisę atimt į- 
galiojimus valdyt Pietų Afriką, 
iki pirmojo pasaulinio karo bu
vusią Vokietijos koloniją. Gold
bergas siūlė sudaryti komisiją, 
kuri ištirtų Pietų Afrikoje pa
dėti ir numatytų priemones 
diskriminacijai pašalinti. P. Af
rikos atstovas įspėjo JT narius, 
kad jie nepaverstų tos instituci
jos “agresijos įrankiu".

— Vokietijos soc. demokra
tai vėl rodė iniciatyvos dau
giau negu derėtis su rytų Vo
kietija Partijos vicepirminin
kas Herbert Wehner (buvęs ko
munistas) paskelbė siūlymą, 
kad tarp rytų ir vakarų Vokie
tijos būtų sudaryta “ūkinė ben
druomenė". “bendra rinka". 
Rytojaus dieną vyriausybės at
stovas nuo šio siūlymo atsiribo
jo

ventojy valios reiškėju.
Maskvoje spalio 17 prasidė

jo pasitarimai f-su satelitais — 
Lenkija, Čekoslovakija, rytų 
Vokietija, Rumunija, Bulgarija, 
Vengrija. Maskva siekia šioje 
konferencijoje kabiausiai dviejų 
dalykų: bendro pasmerkimo ko- 
mun. Kinijai* bendro pritarimo 
Maskvos santykiam su Ameri
ka. Maskva tikjsi tada turėsian
ti laisvesnes rankas lankstesnei 
politikai. į

RINKIMUOSE — didelių atmainų nebus
Rinkimu kova eina visu tem

pu. Lig šiol daugiausia svėrė 
kovoje Vietnamo klausimas ir 
rasinės riaušės. Dabar respubli
konai dar pridėjo kaltinimą 
Johnsono vyriausybei, kad ji 
varanti komunistam pataikavi
mo politiką.

Prezidentas Johnsonas gali 
būti laimingas, kad kelionė į A- 
ziją atpalaidavo jį nuo dalyva
vimo rinkimų kovoje. Rinkimų 
demagogija būtų dar labiau su
mažinusi masėjįs juo pasitikėji
mo procentą. 'Jai parodė John
sono pasireiškimas New Yorke, 
kur jis kalbėjo O’Connor nau
dai, kaltjnd^pąas respubliko
nus, kad jie biją net ir savo še
šėlio; jie iš baimės sukliudę 
jam naudingus įstatymus, net
gi Vietnamo reikalą. Po tos kal
bos respublikonų grupė įteikė 
skundą su kaitinimu preziden
tui, kad jis sulaužęs susitarimą 
laikytis garbingos kovos prie
monių.

Gallupas skelbia, kad respub
likonai gauna daugiau palanku
mo unijose, praranda nedidelį 
turėtą palankumą tarp negrų. 
Unijose 1958 rinkimuose buvo 
72 proc. už demokratus. 28 už 
respublikonus, dabar opinijoje 
66 už demokratus, 34 už res
publikonus. Tarp negrų 1958 
rinkimuose — 69 proc. už de
mokratus, 31 už respublikonus; 
dabar opinijoje 82 už demokra
tus, 18 už respublikonus.

Connecticut respublikonai, 
kurie duoda pinigus rinkimam, 
šiemet atsisakė paremti pini
gais Clayton Gengras, respub
likonų kandidatą Į gubernato -

PRASIDĖJO ŽIEMA
Colorado, Wyoming, Nebras- 

ka spalio 14-15 buvo ištikti pū
gos, kuri suvertė vietom pus
nynus iki 20 pėdų aukščio. Žu
vo 8. Iowa spalio 14 nusiaubė 
tornado — žuvo 6. Temperatū
ra Colorado krito iki 5 žemiau 
nuliaus.

— R. Nixonas spalio 7 pareiš
kė, kad prezidentas Johnsonas 
Maniloje paskelbtų Pacifiko 
chartą (jei jos prasmė tokia 
kaip Atlanto charta — geriau 
neapsigaudinėti).

— Amerikos keliuose per 
rugpiūtį žuvo 4,890. pernai 
4.610. Jei tokia proporcija augs 
toliau, tai šių metų balansas 
sieks 54,000.

— Anglija pasiūlė Ispanijai 
Gibraltaro klausimą perduoti 
tarptautiniam teismui Haagoje.

— Amerika įspėjo Graikiją, 
kad karinė bei ūkinė pagalba 
jai gali būti sustabdyta, jei grai
kų laivai prekiaus su Kuba.

— š. Vietname iki spalio 15 
Amerika neteko 403 lėktuvų.

Pats Hanoi, dėl kurio kailio 
derybos tarp dviejų didžiųjų ei
na, jaučiasi tolstąs nuo kom. 
Kinijos ir vis labiau artėjąs 
įMaskvą. Karas jam daros sun
kiai pakeliamas. Per Prancūzi
jos komunistus paleido gandą, 
kad leistųsi į derybas su Ame
rika, net ir nepasitraukus Ame
rikai iš Vietnamo.
Didesnio pajudėjimo galima 

laukti tik po lapkričio 8 rinki
mų.

rius, bet jie sudėjo 400,000 dol. 
respublikonų kandidatam kon
servatoriam kitose valstijose. 
Gengras pasirodęs “liberalas”.
Times surinktais duomenim, 

rinkimuose iš 35 renkamų gu
bernatorių respublikonai gali 
atimti iš demokratų keturias gu 
bernątorię vietas. Tada iš 15 
respublikonų gubernatorių jų 
skaičius pakiltų iki 19. Atstovų 
Rūmuose turėsią pasitenkinti 
nedideliu laimėjimu — 28 nau
jais. Tada būsią 267 demokra
tai, 168 respublikonai, dabar 
yra .295 dem., 140 respubliko-

.' rinkimų ' ko
voje opinijoje tebevyrauja res- 
pub. aktorius Reaganas prieš 
demok. Browną, siekiantį tre
jos kadencijos gubernatoriaus 
vietoje.

SENATO VADAI SUTARIA: resp. Dirksenas ir dem. Mansfieldas tarėsi 
dėl Kongreso sesijos galo — numatė spalio 22.

JAUNIMO PETICIJAI ei ga J. Tautose
Lietuvių Jaunimo Antikolo- 

nialinė Lyga, kuriai pasaulio 
lietuvių jaunimo kongreso va
dovybė pavedė rūpintis jauni
no peticijos įteikimu Jungti
nėms Tautoms, gavo iš Jungti
nio Tautų raštą, pasirašytą žmo
gaus teisių komisijos valdinin
ko, kad siunta, adresuota gene
raliniam sekretoriui, gauta ir 
kad su ja bus pasielgta pagal 
ekonominės ir socialinės tary - 
bos rezoliucijos tokius ir to
kius paragrafus. Iš pridėtų tos 
rezoliucijos nuorašų matyt, 
kad pagal ją apie jaunimo pe
ticiją dėl sovietinio kolonializ
mo Lietuvoje pasmerkimo ir

Bausmė priešo 
rėmėjam
- Atstovų Rūmai spalio 13 

priėmė įstatymą laikyti bausti
nu nusikaltimu pagalbą priešui 
karo metu. Bausmė iki 20,000 
dol ir 20 metų. Už kliudymą 
Amerikos kariuomenei judėti 
ar jai aprūpinti 10,000 dol. ir 
5 metai kalėjimo N. Y. Times 
mano, kad šis įstatymas nepra
eis pro senatą.

Šioje vietoje buvo atkreiptas 
dėmesys, kaip tam tikri asmens, 
lyg nepasitikėdami savo prekės 
kokybe ir sava firma, stengia
si pasukčiauti: savo prekę pri
dengti svetimos firmos autori
tetu, pridengti ne visada lega
liai. Kartais “liberalų", kartais 
“protestantų dvasininkų", kar
tais “pasauliečių katalikų". Bu
vo šioje vietoje atkreiptas dė
mesys, kaip New Yorke tie pa
tys žmonės popiežiui Jonui 
XXIII pagerbti surengtose iškil
mėse išdėliojo klausytojam 
prieš akis savas idėjas, sakyda

mi, kad tai popiežiaus Jo
no prekės ar bent jo aprobuo
tos. Naujausias mėginimas sie
kia padaryti ir popiežių Pau
lių “balandžių” prekybos agen
tu—Vietnamo “balandžių” po
litikos rėmėju. Stebime šios rū
šies faktus.

Popiežius už "bendradarbiavi- 
vimą be jokių apribojimų":

W. J. Tribūne spalio 15 spe
cialus korespondentas iš Pary
žiaus rašė — esą Paryžiuje dip
lomatiniuose sluoksniuose kal
bama, kad Saigone būsianti su
daryta nauja vyriausybė, kurio
je būsią budistų, katalikų ir ko
munistų vadai. “Viena iš prie
žasčių, kodėl popiežius Paulius 
VI pasiuntė arkivyskupą Pigne- 
doli, apaštališkąjį delegatą Ka
nadoje, specialiu atstovu į Sai- 
goną, pagal diplomatų praneši
mus, esanti ta, kad pasitartų 
su katalikų., vyskupais dėl gali
mybės katalikam dalyvauti to- 
koje vyriausybėje. Yra taip* pat 
klausimas dėl komunistinio 
Vietkongo atstovavimo Pietų 
Vietnamo vyriausybėje, jei tai
kingas susipratimas būtų pa
siektas.

Pranešime, kurį Pignedoli at-

Lietuvos nepriklausomybės at
statymo turės būti painformuo
ti visi žmogaus teisių komisijos 
nariai ir, prisilaikant konfiden
cialumo reikalavimų, dokumen
tų kopijos turės būti pateiktos 
paliestai valstybei (Jungtinių 
Tautų nariui), šiuo atveju So
vietų Sąjungai.

Peticijos kaip ir lydimųjų 
raštų įteikimas buvo organizuo
tas dviem keliais: per Jungtinių 
Tautų misijas tų kraštų, iš kur 
atvyko jaunimo delegacijos į 
Kongresą, ir pasiunčiant paštu 
U Thantui. Liepos 8-ją jauni
mo delegacijos, tą dieną vyku
sios demonstracijos prie Jung
tinių Tautų remiamos, aplankė 
gyvenamų kraštų misijas. Peti
cija pagal atskiruose kraštuose 
surinktus parašus buvo įteikta 
Italijos, Australijos, Kanados, o 
vėliau ir Kolumbijos bei JAV- 
jų misijom prie Jungtinių Tau
tų, kurios sutiko peticiją per
duoti į Jungtines Tautas, Peti
cija likusių kraštų, dėl vienų ar 
kitų priežasčių neįteikta per 
valstybių misijas Jungtinėms 
Tautoms, buvo rugpiūčio 13 d. 
pasiųsta generaliniam sekreto
riui U Thantui.

gabeno katalikų vyskupam iš 
Romos, popiežius sako:

— Taikai pasiekti ... mes 
esame pasiryžę bendradarbiau
ti be jokių apribojimų, turėda
mi mintyje tuo pačiu laiku prin
cipus, kuriais ji turi remtis, no
rint, kad ji būtų teisinga ir pa
tvari”.

Tie popiežiaus žodžiai pagal 
korespondento pranešimą “aiš
kinami kaip popiežiaus noras, 
kad katalikai dalyvautų koalici
nėje vyriausybėje, kurioje bū
tų atstovaujami komunistai".

Taip popiežiaus mintis aiški
na viehas informacijos šalti
nis, o antras ....

★
Popiežius nesiūlo taikos bot ku
ria kaina:

To paties popiežiaus atstovo 
Pignedoli pareiškimus NCWC 
informacijos atstovui skelbia ir 
The Tablet spalio 13 korespon
dentas iš Saigono Tėvas Patrick 
O’Connor, SS.C. Jo informaci
ja prasideda žodžiais:

— Popiežius Paulius VI ne
siūlo taikos bet kuria kaina ... 
“Taika savaime nėra pakanka
ma žmogiškojo gyvenimo sąly
ga”, kalbėjo legatas. “Reikia tei
singumo, laisvės, lygybės ir pa
žangos. Kalėjimo ar bet kurios 
kitokios vergįjos“taika” nėra 
ta, kurią turi mintyje Šventa
sis Tėvas”.

Korespondentas toliau infor
muoja apie popiežiaus atstovo 
pareiškimus:

— Jis priminė popiežiaus 
paskutinę encikliką taikos rei
kalu “Christi Matri”, kurioje 
popiežius sako: “Taika turi bū
ti paremta teisingumu ir žmo
gaus laisve .. Kitaip ji bus ne
tikra ir nepatvari”. Savo pa
moksle, laikydamas mišias Sai
gono katedroje, legatas primi
nė, kad taika, už kurią popie
žius nori kad jie melstųsi, yra 
taika su laisve ir teisingumu”.

Katruo patikėti:
Du pranešimai apie to paties 

popiežiaus tą patį nusistatymą, 
bet savo turiniu jie vienas ki
tam priešingi. The Tablet ko
respondentas iš Saigono prieš 
trejus metus apie įvykius Viet
name pranešinėjo visai priešin
gai nei Times ir H. Tribūne (iš
skyrus velionies Marguerite 
Higgins pranešimus kurie iš es
mės sutapo su O’Connor). Tab
let korespondento pranešimai, 
kaip pasirodė po trejų metų, bu
vo teisingi, o Times ir Tribūne 
klaidino skaitytojus ir klampi
no Ameriką į Vietnamo džiung
les. Taigi pasitikėjimo nusipel
no ir dabar jo pranešimas dau
giau nei Paryžiaus diplomati
nių sluoksnių.” Galima net abe
joti, ar tai “diplomatinių'sluoks
nių" pranešimai, ar ir jų vardu 
neskelbiama tai, kas komunis
tų agentam įsakyta platinti 
šiuo metu visame laisvajame pa
sauly.

Pažymėtina popiežiaus min
čiai klastoti technika — nukrei
pia dėmesį tik į tuos popiežiaus 
žodžius, kurie naudingi garsinti 
siūlomai prekei—taikai bet ku
ria kaina; negirdom nuleidžia
mi žodžiai, kurie reiškia taikos 
“kainą” — taikos pagrindus — 
teisingumą ir laisvę. Ir jau ta
da drąsi išvada — popiežius siū
lo koaliciją su komunistais ...

Kitados prezidentas Eisenho- 
weris apgailestavo, kad ameri
kiečiai esą mažai informuoti, 
neskaitą, ir dėl to apie 39 
procentai nežiną, kad Berly
nas yra komunistų apsuptas ir 
tt. . Prezidentas Johnsonas da
bar galėtų iš to neskaitymo pa
daryti ir kitokią išvadą: masės 
neskaito "didžiosios” informa
cijos, bet dėl to jų smegenys ne 
perplauti, ir jie nėra nenusto
ję sveikos nuovokos dėl poli
tikos Vietname...

y



Jaučiąs besiartinantį savo ga-

sganymo skelbėjam ir todėl

(nukelta i4 -psl. >

Kunigaikštis Boleslovas 
hrobry-Drąsusis, valdęs 992

šios nuolatinės kovos išug
dė anose giminėse didesnį pa
tyrimą karo vedimo reikaluo
se. Jos pradėjo naudotis geres
niais ginklais ir ėmė statyti 
tvirtesnes pilis ir užtvaras sun
kiai pereinamose vietose. Pra-

aiškina, 
Lubins-

7L BaL mą su lietuviu tauta, atidavė 
pasakojo jai savo t^mtns, o kada tau

tą ištiko okupacijos slogutis, jis 
jis tebe

gyvena Lietuvos reikalais ir at
lieka tautos istorijai tai, ko pa
tys lietuviai laisvajame pasau
ly neįstengia atlikti. Tai Juo
zas, Eretas, kuris tebegyvena 
savo gimtajame Bazelyje, Švei
carijoje, ir kuriam spalio 18 su
ėjo 70 metų amžiaus.

šia proga į jį kreiptam žvilgs-

KAS PATRAUKI Jį LIETU
VON: X Puriddo, Ašmio, UL 
kaurido vaidmuo

irgi be pasisekimo. (Hart
knoch, n, 457).

Po Boleslavo Chrobry mir
ties panašių žygių darė trys ki
ti Boleslovai, kurių paskutinis

MADA — KRYŽELIAI

Kad senprūsiai iš esmės ne
buvo karinį rodo ir tas faktas, 
kad Ordinas juos iš pradžių ne- 
taip sunkiai nugalėdavo ir kad 
jų karingumas didėjo sąryšyje 
su iŠ Ordino pusės patirtomis Iš istorijos žinome, kad krikš- 
nuoskaudomis. čioniško mokslo platinimas ėjo

Lengvai suprantama, kad mi- labai lėtai. Pati krikščionybė

latinėse kovose labai nukentė
jusi vakaruose nuo Vyslos bu
vusi Kulmijos dalis, kuri Ordi
no atsikraustymo laikais nebe
buvo laikoma laisva šalimi.

Visi pakartotini slavišku kai
mynų puolimai padarė šiuos ra
mius ir gero būdo žemdirbius, 
žvejus, gintaro rinkėjus bei 
medžiotojus žiauriais kovotojais 
už savo laisvę. Jie drąsiai ko
voję su savo kaimynais lenkais 
bei mazoviečiais. Jeigu kartais 
nugalėtas ir turėjo mokėt duok
lę, jis prie pirmos progos su

gis malūno" inscenizaciją. Teat
ro meno vadovai ir aktoriai iš 
plokštelių yra susipažinę su B. 
Pūkelevičiūtės — Montrealio 
lietuvių dramos teatro atliktą
ja to kūrinio inscenizacija. .

Adomas Bremensis, miręs 
1076 m., pasakoja savo knygo
je Descriptione insularum Aqui- 
lonis, kad norvegų karalius O- 
laws (Oleus) apie 1020 m. po

Religiniame kongrese iškfl- nesame be kaltės.’ 
mingame posėdyje turėjo nu- 
skambėti idėjos, kurios virsta 
tarijom, kaittaan&om lietuvio 
sąžinę; gairėm, įspėjančiom sau- 
gojanriom sąžinę nuo dienos 
populiariausių mitų ir klystke
lių, nurodančiom teisingą mąs
tymo ir elgesio kelią. Kelią, ku
ris duotų kiekvieno sąžinei įsi- 
tikmimą,kad jis yra mėginęs 
taryti viską, kas jam, žmogui, 
ietuviui, tikinčiajam, šio krašto 
gyventojui, šiuo metų yrapriva-

Susirūpinęs komunistas rašo 
Komjaunimo Tiesoj, kad Lietu
voj, jaunimo tarpe, pastaruoju 
metu pernelyg paplitusi “nau- 

dėvėti kryželius

ar negalėtų pirkti kryželį. Par
duotuvės neturi, bet ten pat, 
esą, tuojau kas nors pataria ei
ti prie bažnyčios, ir ten tikrai

gyvenimui Lietuvos kraštą. Kai bai nelaimingai Dar jauna? vai- 
lietuviams prireikė žmogaus, kinas būdamas,-jis susirgo kau

lų džiova ir turėjo dažnai ilgo
kai gulėti šitos ligos kankina
mas. Tai jam vis dėlto nesu- 
kliudė baigti gimnaziją ir įsto
ti į teisių fakultetą Karaliau
čiaus universitete. Paskui jis 
studijavo dar Berlyne, Bailėje, 
vėl Karaliaučiuje ir, pagaliau,

savo j 
reikaluose jis užsitraukęs nau
jai apkrikštytų bohemų (čekų) 
kerštą ir todėl 988 išvykęs į 
Monte Castoo vienuolyną, o iš 
ten į avantinišką vienuolyną Ro
moje. 993 Vaitiekus buvęs su
grąžintas į savo vyskupiją, bet 
iš nepasitenkinimo dėl Bohe
mijos gyventojų taurumo, jis

. Lenkų kunigaikščių kariniai
rgiai 10-me Md 13-me šimtine- Kristaus taip pat rūpinosi krikš- 
rje čionybės įvedimu, turbūt Sam

bijoje. Tokių pat žygių daręs ir dėjo mažiau - kovoti atvirame 
danų karalius Voldemaras, bet lauke ir mokėjo įvilioti priešą 

į balas arba sunkiai peržengia
mas vietas, kur jį sunaikindavo 
(Hartknoch, n, 457 psl.). Nuo
latinių puldinėjimų erzinamos, 
jos nekartą buvo peržengusios 
Vyslą, Osą bei Draventą ir atsi- 
lygindamos puolė lenkų kraš-se kai kuriais atsitikimais už

pultosios giminės pasižadėju
sios priimti krikščionybę ir leis
ti savo vaikus krikščioniškai 
mokinti. Bet Kulmijos ir Galin- 

)25 m., buvęs įsiveržęs į Kul- dos gentys sukilusios nusikra- 
liją, Pomezaną ir Pogezaną, tyti lenkų jungo. Atvykstančio- 
n sunaikinęs senprūsių ramo- ji lenkų kariuomenė buvusi įvi- 
!, sudeginęs Šventuosius ąžuo- liota į balą ir sumušta (Bart
is ir privertęs užpultąsias gi- knoch, D, 457 psl.). Šiose nuo-

Lenkų kunigaikščiai, nors jų 
ačių kraštuose dar tebėjo ko- 
os dėl krikščionybės įsitvirti- 
imo, prisidengę t i k ybine
craiste, anksti pradėjo kauš
us puolimus į vakarinius sen- 
rūsių kraštus su tikslu kardu 
esti krikščionybę. Jų tolimeš-* miręs 1173 m. Ir šiuose karuo
to tikslas buvo paimti šiuos 
raštus ir jų turtus į savo vai

kutis mokėtų Šveicarijos kal
bas ir galėtų’suredaguoti, išleis
ti ir net rašyti biuletenių, bro
šiūrų, straipsnių apie Lietuvą, 
tai užklaustas šituo reikalu pro-

Schnuereris rekomendavo
dr. J. Purickhii savo klausytoją
Juozą Eretą. Tų metų pabaigo
je jis ir pradėjo šitą reikšmin- - buvo įsirašęs į Friburgo univer- 
gą Lietuvai darbą. *

Dr. Purickiu!, kuris tada bu
vo jau baigęs savo reikalus su 
Friburgo universitetu, bene pir
mam teko angažuoti Eretą į in-

Persekiojimai nėra tik per- 
ekiotojų padaras. “lietuviai

jau nedaug liko laukti to pa
geidaujamo momento, kai jau 
būtų tekę stoti į šitą savo tėvy
nės, savo tautos darbą... Ir 
staiga šita netikėta ir taip klas
tinga liga, kuri į kelias dienas 
išalino ligonio jėgas ir pastatė 
jį mirties akivaizdoje....

nėti karai senprūsius jau iš pra
džių atbaidė nuo krikščioniško 
mokslo priėmimo. Niekuomet 
jie nebuvo patyrę gero iš savo 
krikščioniškų kaimynų, bet at
virkščiai — daug blogo. Jie nie
kuomet nebuvo matę kitos 
krikščionybės, kaip tik surištos 
su vergove ir laisvės nustojimu. 
Todėl jie jautė degančią neapy
kantą krikščionių kareiviam ir 
to mokslo apaštalam. “Drąsos 
kovoje už laisvę ir gimtąjį kraš
tą jie sėmėsi ramovėse, garbin
dami savo prigimtus dievus,” 
rašo net vokiečių istorikas 
(StenzeL I, 38 psL).

Vėlesni Vokiečių Riterių Or
dino karai su senprūsiais paro
dė, kad Čia, prisidengęs krikš
čionybės skraiste, tikrai kovo
jo vokiečių imperializmas ir 
teutonu žiaurumas bei gobšu
mas.
2. Vyskupas Vaitiekus — Adal
bertas, miręs 997 m.

Istorikas Hartknoch 
kad einant Stanislovo 
kio išvedžiojimais, jau 2-rame 
šimtmetyje krikščionių mokslas 
buvęs žinomas Europos Sarma- 
tijoje (Sarmatiae Europae) ir 
iš ten pasiekęs rusų ir lietuvių 
kraštus. Pagal minėtą Lubinskį, 
apaštalas Andriejus tom gimi
nėm jau skelbęs evangeliją 
(Hartknoch, n, 454 psl.).

Tai yra neįrodyti tvirtinimai.

sėdamas Ereto 15 metų tarny
bą Lietuvai Jame yra duome
nų, kaip tada 1917 metais, jau
nas J. Eretas, teturėdamas 21 
metus studentas Bazelyje Fri
burge ir Lozanoje, surado kelią 
į lietuvius: ■ ,

“Studentavimo laikais Ereto 
gyvenime buvo įvykęs taktas, 
kuris paskui turėjo lemiamos 
reikšmės visam jo gyvenimui. 
Būtent, 1917 m. jis susipažino, 
tarpininkaujant prof. Schnuere- 
riui, su lietuviais studentais, 
studijavusiais tada Friburge, ir 
davėsi įtraukiamas į informa
cinį darbą, turėjusį savo uždavi- farmacinį Lietuvos darbą. Dr. 
niu kelti vakarų Europoje Lie- Purickis pasirodė esąs geras tar- 

straipsnį yra parašęs prof. St tavęs.JtardąjL skleisti žinias pininkas tarp Lietuvos reikalų 
Šalkauskis 1934 židinyje, mi- apie atgimstantį valstybiniam ir Ereto: švelnus apsiėjime su 

žmonėmis, lengvai sutariamas, 
nestatąs jokio klausimo labai 
griežtai, apskritai turįs diploma
tinių gabumų ir gerai infor
muotas žmogus, jis sugebėjo 
sudominti Eretą Lietuvos prob
lema, įtraukti į darbą ir suges- 

, tionuoti jam aspiracijų, suriš- 
A tų su Liėtuvos ateitimi.

1918 m. vasario 10 d. dr. Pu- 
< tiekis, kaip Spaudos Biuro Lo

zanoje atstovas,' formaliai pa
kvietė Eretą į to biuro tarny
bą, į kurios pareigas įeidavo 
žurnalistikos darbas spaudos 
biure ir redakcinė pagalba tuo 
laiku leidžiamam žurnalui “Li- 

'"latien”. šitas pareigas jis ir ėjo 
iki 1918 m. galo, vis labiau įsi
gilindamas į Lietuvos reikalus 
ir vis labiau suaugdamas su lie
tuviais, gyvenusiais -tuo laiku 

' užsienyje. - ;
Jau tada jis turėjo progos 

susipažinti su žymesniais lietu- 
i viais politikais, kurie anais per- 
; silaužimo metais lankėsi iš Lie- 
■ tuvos Šveicarijoje.... Ne vie

nas iš šitų žymesnių lietuvių 
politikų ragino Eretą vykti 
Lietuvon ir ten dalyvauti at- 
gimstančios Uetuyos valstybės

Atvertus vakarų slavus į minės pasižadėti priimti krikš- 
rikščkmybę, senprūsiai žemai- tą ir mokėti duoklę. Bet jam su 
iai lietuviai ir latviai, neskai- kariuomene iš ten pasitraukus, 
mt estų, liko vieninteliai pago- gyventojai sukilę, išvarę krikš- 
ys rytų Europoje. Išeinant iš čioniškus dvasininkus, atstatę 
rikščionybės universalinio nu- savo šventyklas ir vėl pradėję kildavo ir jam uždėtą jungą nu
statymo ir šitos giminės ture- garbinti senuosius dievus. mesdavo. .
> būti apkrikštytos. Taip pat 
alvojo ir senprūsių vakarinių 
aimynų valdovai — lenkų ku-

rikščionys, kurie tragiškai ne- 
ugebėjome ar nesugebame įti- 
ūnamai prisistatyti ir vykdyti 
Kristaus išganymo evangeliją 
pač socialiniame gyvenime, at-

Pirmieji bandymai 
apkrikštyti prūsus

apte Dovifc VąieBti, Brookly- 
no Apreiškimo parapijos jauną nenusisuko į. šalį 
italą,- kalbantį lietuviškai, ne 
be kliūčių išvykusį į šv. Kazi
miero kolegiją Romoje, pasiry- 
Žnsį. taraanti lietuvių dvasios 
reikalam dabar ar tada, kai ga- 
lės vykti į Lietuvą.

Jos papasakotas faktas nu
stebina kaip neeilinis dienos gy
venime. Neeilinis tuo, kad savo 
likimą jaunas italas amerikietis 
pasiryžo susieti su likimu lie
tuvių; kuriem prieš akis labai 
neaiški ir nevihojanti ateitis. 
Tauta yra tokiųj kovos padėty, 
kad nesudarys asmeninės kar
jeros tam, kuijs norį save skir
ti Lietuvos interesui. Susiriši
mas su lietuvių tauta šiuo me
tu tegali eiti iš griežto idealiz
mo, kuris reikalauja asmeni
nės aukos. Neeilinis ir savo lai
ku — atsiranda tokių aukos 
žmonių iš šalies tada, kai jų pri
trūksta savoje tautoje. Lietuvių 
dabartinio dvasinio gyvenimo 
vadovai nieku taip nesiskun- 
dią kaip pašaukimų mažėjimu.

šis mažas dabarties epizo
das nėra išimtis lietuvių tau
tės istorijoje. Sunkiais tautai 
laikais, kada tautai reikdavo 
revoliucinių pastangų naujam 
šuoliui padaryti, kada pritrūk- 

-davo tokiąm^šuoliui savų jėgų, 
žiūrėk, ateina žmogus iš kitos 
tautos ir save paaukoja Lietu
vai. Galėtum tarti, kad tai Ap
vaizdos leisti žmonės tokiu tau
tai lemiamuoju metu.

Tebus priminta bent pora 
pačių didžiųjų pavyzdžių, kurie 
suvaidino lietuvių tautoje dide
lį vaidmenį. Tautinio atgimi
mo metu, Didžiojoje Lietuvoje 
buvo daugiau ar mažiau* inte
lektualinių jėgų tautinei sąmo
nei žadinti ir tautinei kultūrai 
organizuoti, bet Jtokhį jėgų vi
siškai trūko Mažojoj Lietuvoj, 
Prūsų I ietuvoj. Ir tada atėjo, 
savo didelę duoklę atidavė vo
kietis i'; Hanoverio — Jurgis 
Sauerveinas, organizuodamas 
lietuvius, rašydamas lietuviškai 
eilėraščius, palikęs netgi dabar 
tebegiedamą giesmę “Lietu
viais esame mes gimę ..

Naujame tautos gyvenimo 
laikotarpyje, nepriklausomybės 
pradžioje, kada trūko jėgų vals
tybiniam gyvenimui organizuo
ti, — tokis žmogus atėjo iš 
Šveicarijos, sujungė savo liki- ~prof. Juozas Eretas

Tom idėjom. turėjo nuskam
bti vysk. Pr. Brazio paskaita, 
račiau posėdžio aplinka buvo 
okia, kad sunku buvo paskai
tos idėjom rasti rezonanso; sun
itu buvo klausytojam jas prisi- 
mti-pergyventi ir sąmoningai 
jersvarstytl O betgį^ jos ^yrą 
iek svarbios, kad norime čia 
>ent kai kurias pateikti skaity
tojų dėmesiui. Dėmesiui tų, kū
ne nebuvo kongrese, kurie ne
pasekė ir Darbininke skelbtų 
tos paskaitos ištraukų.

I

Prieš pesimizmą, kuris kyla 
š įsitikinimo, kad niekas Lie
tuvos nebeišgelbės iš paver
žimo ir persekiojimo:

Persekiojimai, dideli ir tebe- 
runka. Tačiau persekiotojai, 
‘kolektyvinių stabų” garbinto- 
ai nėra amžink “šiandieų visi 
natmne, kad it pašhutinys&ko-' 
nunizmo stabas netenka pasiti
kėjimo, svyruoja ir skyla”.

Prieš kaltės priskyrimą tik 
tersekiotojui, o savęs išjungi
au iš atsakomybės:

Uolus kryželių priešininkas 
bandė išaiškinti, ar kryželiais 
besipuošiantięji jaunuoliai su
pranta, ką tas ženklas reiškia. 
Visi, žinoma, paaiškino, kad tai 
papuošalas, dovana, talismanas, 
ar tiesiog pareiškė, kad “da
bar tokia mada”. Todėl per 
laikraštį uoliai aiškina, kodėl 
ta mada esanti bloga. (Elta)

vėl apleidęs Pragą ir išvykęs į» formacija:.
Vengriją platinti krikščionybę. Ė “Norėdamas įrodyti, jog jo 

Galiausiai jis gavęs iš popie-» tautiečiai Prūsų Lietuvoje mo- 
žiaus leidimą vykti kartu su sa-> raliniu atžvilgiu nė kiek neblo- 
vo broliu Gaudencijumi į Len-> gesni už ten gyvenančius vo- 
kiją, kur Boleslovas I jį pasky-» 
ręs Gniezno arkivyskupu. Se-> 
nieji rašytojai jį tačiau visuo-> 
met vadina tik Pragos vyskupu.* 
Vokiečių istorikai jį mėgsta va-» 
dinti vokiečiu, nors jis iš gimi-> 
mo ir vardo yra čekų kilmės. ► 

Iš Lenkijos Vaitiekus-Adal-*
bertas vyko į senprūsių kraš-‘ ja mada’
tus skelbti evangelijos. Jis pra-£ ant retežėlių. Ne tik mergaitės, 
dėjęs Kulmijoje, o iš ten ėjęs! ir vaHdnei, es^ universali- 
per Osoš upę i Pomezaną. Kai J 
jis už perkėlimą per Osos upę[ 
negalėjęs sumokėti, jis iš kelti-* 
ninko gavęs su irklu per gal-* 
vą. Iš Pomezanos jis vykęs van-t
dens keliu į Sambiją, kur neto-> esą galima gauti. 
Ii vėlesnio Fischhauseno mieste- ► 
lio jis pradėjęs skelbti evangeli- ► 
ją. Sambiečiai iš pradžių jam* 
nerodė jokio priešingumo, bet* 
kai jis, nebodamas perspėjimų, 
pradėjęs veržtis į ten esančią^ 
ramovę, su tikslu parodyti pa-> 
goniškų dievų niekingumą ir* 
jų silpnybę, jis buvęs užpultas* 

įšventintas Pragos vyskupu. Dėl sambiečių ir ramovės dvasinto- * 
----- griežtumo tikybiniuose kų. Iš sambiečio Sigos (Siggo)> 

Vaitiekus gavęs septynius rago^ *
tinės dūrius ir miręs netoli ve-* 'mos teatras rengiasi šį sezoną 
lesnio Tenkitės (Tenkitten) kai-* vaidinti K. Borutas "Baltara- 
mo, 997 balandžio 23 (Baczko, 
I, 12 psl.). Yra ginčo dėl jo mir
ties būdo. Kai kurie .tvirtina; 
kad jam buvusi nukirsta galva 
(Duellius. L 8 psL).

(Bus daugiau)

“Mums, išeiviams, būtinai rei
kia išnokti derinti savitumą su 
universalumu, savo tautos 
meilę su meile tautos, kurioje 
gyvename, ir visos žmonijos”.

Prieš prievartą tėvynės mei
lėje, kada tėvai nori perduoti 
vaikam tai, kas tėvam brangu:

“Kelias į darnios, savo tė
vams ir savo aplinkai nesveti
mos asmenybės išugdymą tėra 
vienas: laisva' Ir sąmoninga mei
lė ir savo kilmės tautai ir savo 
gyvenamam kraštui. Tik laisva 
ir sąmoninga meilė įgalina jau
nuolį pajusti pareigą pasišvęsti 
pirmoj eilėj tai pusei, kuri yra 
nelaimėje ir šaukiasi pagalbos. 
Priešingai, prievartos ir užgau
laus menkinimo vartojimas 
prieštariom emocijom apkrauna 
jėga brukamą lietuviškumą ir 
nekinimą čiabuviškumą, ga
mindamas dvilypius apsimetė
lius ir slaptus kerštautojus” 
(pabaiga kitam nr.).

tuo laiku dar tebekovojo su 
graikų ir romėnų pagonybe. Jei
gu krikščionybės skelbimas mi
nėtuose kraštuose tuomet tik
rai buvo įvykęs, jis buvo tik 
pripuolamas ir nepaliko jokių 
pėdsakų. Kas liečia senprūsių 
gimines, evangelija pas jas atė
jo daug vėliau ir iš vakarų Eu
ropos.

Lenkų kunigaikščiam nepasi
sekus kariniais būdais senprū
sius priversti prie krikščiony
bės, evangelijos skelbimą tai
kingu būdu apsiėmė buvęs Pra
gos vyskupas Vaitiekus-Adalber- 
tas, vokiečių vadinamas “Adal- 
bert von Prag.” Tuo vardu jis 
įėjo į istoriją kaip pirmutinis 
senprūsių apaštalas. Istorikas 
Prutz mano, kad jis pas sen
prūsius ėjęs dėl lenkų intere
so, nes jam ten žuvus, lenkai 
jį paskelbė savo tautiniu šven
tuoju (Prutz, 1,41 psl).

Vaitiekus, galingojo Bohemi
jos grafo (Lybicensis comes) 
Slavnik sūnus, gimė 939 ir bu
vęs išmokslintas Mauricijaus 
vienuolyne Magdeburge ir 982

sitetą, atvykęs 1918 m. Šveica
rijon su viltimi pataisyti savo 
sveikatą... Atvykęs Šveicari
jon, jis iš pradžios apsigyveno 
džiovininkų sanatorijoje neto
li Lozanos, bet, sveikatai kiek 
pagerėjus, persikėlė į pačią Lo- 
zauą. kur _sykiu su -Eretu-reda-. 
gąvo žurnalą “Litauen” ir ki
tus vokiškai leidžiamus Spau
dos Biuro propagandinius raš
tus. . • * . j.
Šis gilus lietuvis patriotas.. 
visados taktiškas, lipšnus ir 
malonus traukė prie savęs visų 
pažįstamų širdis...

Susipažinimas ir susidrauga
vimas su tokiu žmogumi turėjo 
Eretui sprendžiamos ręikšmės. 
Ir savo psichologija ir savo kul
tūriniu tipu jis, kaip vakarų kul
tūros žmogus, buvo Eretui ar
timesnis, negu kiti lietuviai, su 
kuriais teko Šveicarijoje bend
rauti. Jis ėmė piešti savo ko
legai šveicariečiui ateities per- 

. spekty vas, savo planus idea
lus. Jis mokėjo atvaizduoti Lie
tuvą, kaipo svetimų skriaudžia
mą ir vertą pagarbos, užuojau
tos ir pagalbos kraštą, kuris ta
čiau būtų galėjęs stovėti gar
bingoje mažų kultūringų vals
tybių eilėje, Belgijos, Šveicari
jos, Olandijos, Danijos, jei ne 
tragiškas istorinis likimas sve
timųjų priespaudoje ir vergu
vėje.

M. Ašmys skyrė ir sau tin
kamą vietą atgimusioje Lietu
voje, arba, tikriau pasakęs, iš 
anksto buvo pasiryžęs visas pa- 

tu- '-''riaugėti jos visuomeninei kul- 
rėjo reikšmės jo apsisprendi- tūrinei tarnybai. Rodos, taip 
mui vykti Lietuvon ir ten pasi
rinkti savo ateities veikimo dir
vą. Bet didžiausią rolę čia bus 
suvaidinęs susidraugavimas su 
a.a. Mykolu Ašmiu.

Ašmys, gimęs 1891 m. Povė
liuose, Šilutės apskrityje, buvo 
vienas iš šviesiausių Klaipėdos 
krašto jaunų lietuvių patriotų 
tuo laiku, kai šitas kraštas bu- lą, ligonis kviečia pas save sa
vo tvirtoje vokiečių valdžioje ir vo draugą Eretą ir iš kelių at- 
slėgiančioje jų kultūros įtako- vejų prašo jį pavaduoti ateities 
je. Jo gyvenimas susidėjo la- darbe” (židinys 1934 Nr. 7).
. ........................................................tf Pats J. Eretas savo santykius 

» su Ašmiu sudramatina tokia in-

“Lietuvįaį . krikščionys, kurie 
esame pakankamai” “religingi” 
vienas kitam neapkęsti, bet ne
pakankamai — mylėtis, esame 
papiktinimas netikintiesiems ir 
stumtame juos nuo Kristaus”.

Prieš traukimąsi nuo savo tau
tos ir pasirinkimą naujo idea
lo — gyvenamo krašto ar ap
skritai “universalinio” žmo
gaus:

“Kaip savo tėvus, taip ir tau
tą privalu mylėti išskirtine mei
le, kuri mus daro labiau atsa
kingus už savo tautos likimą.. 
šitos atsakomybės nevalia nusi
plauti jokiais kad ir kilniausiais 
motyvais”.

Prieš tautinį ekskliuzivizmą, 
kada rodoma meilė savo gimta- 
jąm kraštul beUužmirštama-pa- 
ręiga gyvenamam kraštui ir ki
tom tautom, reikalingom pagal-
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Dainavos
N.Y. LB apygardos kviečia

mas Dainavos ansamblis at
vyksta iš Chicagos ir lapkričio 
j Brooklyn College Walt Whit- 
nan salėje pastatys “Nemunas 
iydi”. Tai ne eilinis įvykis mū- 
!ų kultūriniame gyvenime.

Tuo klausimu daugiau infor- 
nacijos pateikia apygardos švie- 
imo ir kultūros vadovas inž. 
Kęstutis Miklas.

— Ar nerizikinga tokį dide- 
į kolektyvą pasikviesti iš Chi- 
agos? Kodėl pasirinkot Daina- 
'os ansamblį?

Dainavos ansamblis mini sa- 
o veiklos 20 metų sukaktį. An- 
amblis susiorganizavo tremty- 
e, Hanau stovykloje, Vokieti- 
3 j e. Dabar savo darbą tęsia 
‘hicagoje. Tai nėra koks chore- 
s, bet ansamblis pilna pras- 
le. Jis yra visai skirtingas nuo 
iurlioniečių. Dainava rūpinasi 
inamiška forma perduoti mū- 
ą liaudies meną scenoje. Liau- 
ies dainos, šokiai yra supina- 
ū su vaidybiniu momentu, 
bks perdavimas turi daugiau 
yšio su publika.
Tikiu, visi nekantraudami lau- 
ia dainaviečių “Nemunas žy- 
i”. Spektaklis nukels i Lietu- 
ą ir primins vyresniajai kar
ti jaunystės dienas prie Ne- 
luno, o jauniesiems parodys, 
aip tėveliai kadaise linksmi- 
osi po sunkaus dienos darbo, 
odėl apygardos valdyba ir 
epabūgo pasikviesti ansamb- 
o.
Finansiniu atžvilgiu esame

Vienas iš 
Apvaizdos . . .

(atkelta iš 3 psl.) 
tėčius, jis Fribourgo universi- 
įtui buvo įteikęs disertaciją 
oie “Nusikaltimus Prūsų Lie- 
ivoje”. Disertacija jau buvo 
riimta, ir Ašmys ruošėsi žodi- 
iam egzaminam. Kartu jis dar 
irbo mūsų spaudos Biure, kur 
i manim nuoširdžiai drauga- 
). Jis ragino mane baigti stu- ' 
įjas, kad kartu galėtume vyk- 

Lietuvon, kur visiems esą 
narios darbo”. Deja, jam ne
rvo lemta įsigyti doktorato ir 
pti tėvynės atnaujintoju, nes 
118 pradėjęs siausti gripas ir 
paguldė... Šis baisusis gri- 

is greitai nutraukė ir Ašmio 
fvybės siūlą. Gulėdamas Lo- 
nos ligoninėje mirties patale, 
5 graudžiai maldavo manęs jo 
etoje vykti Lietuvon. Pažadė- 
man nebuvo lengva, nes atei- 

ai jau buvau nusibrėžęs kito- 
us kelius, tačiau norėdamas 
įtenkinti paskutines mirštan- 
ojo valandas, pažadėjau nors 
eneriems metams vykti i Lie- 
ivą. Taip 1919 vasarą- ir pa- 
iriau....
1919 metų vasarą kun. J.Pu- 

ckis, tapęs tų metų birželio 
ėnesį Lietuvos atstovu prie 
)kiečių vyriausybės, kvietė 
ane į Berlyną spaudos bend- 
idarbiu. Tokiu būdu aš rugsė- 

mėnesį atsidūriau Vokietijos 
etinėje, iš kurios vėliau ture-, 
u vykti į Lietuvą. Prieš pat 
ilionę į Kauną prie Kaiser 
rilhelm-Gedaechtniskirche su
kau Šalkauskį. Nuėjom į ne- 
limą “Romanisches Kaffe” .. 
ičiulis Stasys visai nebuvo pa- 
nkintas mano planu: “Lietu- 
i nualinta. Ji visai nepanaši Į 
sų liuksusinę tėvynę. Joje 
ir siaučia bermontininkų gau- 
s. Greit ir žiema prasidės, 
us ji sunki visiems. Nevykiįe. 
ik nusivilsite ir sugrįšite pil
is nusivylimo. Važiuokite ki- 

vasarą. Vasarą mano tėvy- 
» graži ir nelaimėje”.
Aš spyriaus kaip neišmintin- 

is vaikas. “Tai bent pasiryžki- 
Ašmiui pažadėtus metus ten 

būti”. Prižadėjau, ir atsisvei- 
nome kaip broliai. Jis vyko Į 
ano tėvynę doktorizuotis, o 
i skubinaus į jo tėvynę, kur 
•asidėjo didysis mano gyveni- 
o nuotykis” (Juozas Eretas, 
asys Šalkauskis, 66 p ).

(Bus daugiau)

“Nemunas žydi” belaukiant
šiek tiek susirūpinę. Dainavos 
viešnagės biudžetas siekia be
veik 6000 dol., t.y., beveik dvi
gubai daugiau nei čiurlionie- 
čius pasikviečiant.

Dainaviečių atvyksta 110. 
Kiek kainuos jų kelionė. Kiek 
atsieis simfoninis orkestras, ku
ris muziko V. Strolias pastan
gomis sudaromas vietoje. Kur 
salės nuoma ir visokios kito
kios išlaidos. Apie kokį pelną 
nėra net galimybės galvoti. Rū
pi tik galą su galu suvesti. Dai- 
naviečiai supranta šią padėtį. 
Jie nereikalauja jokio pelno, 
dar nuo savęs tam reikalui ski
ria 1000 dol. kelionės išlaidom. 
Patys savo lėšom apsimoka 
nakvynes viešbutyje. Ilga kelio
nė autobusais pareikalauja ir 
dviejų darbo dienų. Ir tas jie 
aukoja šiam koncertui. Tad, 
manau, kad New Yorkas neap-
vils dainaviečių ir atsilankys į 
jų spektaklį.

— Kodėl pasirinkote "Nemu
nas žydi" spekrakliui tokią sa
lę, kuri lietuviam nėra gerai 
žinoma?

Sunku surasti tokią sceną ku
rioje sutilptų 110 kolektyvas. 
Be to, salė turi būti prieinama 
mūsų biudžetui. Buvo apžiūrė
ta daug salių ir tik po visų ap
skaičiavimų buvo sustota prie 
Brooklyno kolegijos Walt Whit- 
man salės. Scena didelė, mo
derniai įrengta. Salė yra pasie
kiama visokiom susisiekimo 
priemonėm. Apie tai vėliau pa
informuosime.

— Ką galėtumėt pasakyti 
apie specialų leidinį?

Šiam įvykiui atžymėti išlei
džiamas 52 puslapių leidinys su 
programa, ansamblio veiklos 
parašymu, su iliustracijomis. 
Raštu ir per spaudą kviečiami
visi pasveikinti Dainavos an
samblį. Tai bus parama spek-

takliui. Džiaugiamės, kad mū
sų kvietimas rado atgarsio. Lei
dinys bus dalinamas visiem 
nemokamai.

— Ar laukiate lietuvių iš lo
mesnių vietų?

Jau žinome, kad spektaklin 
atvyks iš visos rytinės Ameri
kos dalies. Susidomėjimas yra 
didelis. Jau , platinami bilietai 
ne tik New Yorke, bet ir kito
se vietose.

Mūsų visuomenė mėgsta di
delio pastatymo spektaklius ir 
koncertus. Neapvils ir šį kartą.

Visi kviečiami bilietus įsigy
ti iš anksto, nes salėje vietos 
numeruotos. Bilietų kainos yra 
visiem gana prieinamos: 6, 5, 
4 ir 3 dol. Bilietų platintojų pa
vardes paskelbsime vėliau.

Nė vienaš . lietuvis neturėtų 
praleisti progos pamatyti “Ne-
munas žydi”. Tai tikrai reta 
proga. (H.S.)

Scena iš “Nemunas žydi”. Dainavos ansamblis atvaži uoja į New Yorką ir lapkričio 5 Brooklyno kolegijos W. 
Witmano salėje stato šį muzikinį veikalą su sim-fonin iu orkestru. *

* Nuotr. V. Noreikos-------- --- ----- į---
RALFUI PRITRŪKO DEŠIMT TŪKSTANČIŲ DOLERIŲ
Vasaros mėnesiai buvo labai 

liesi Balfui. Vyko įvairūs JAV 
lietuvių suvažiavimai, kongre
sai, seimai ir šventės, bet į 
Balfą liepos-rugsėjo mėnesiais 
teatvyko tik 12.840 dol., o per 
tą pat laiką iškeliavo 23,135 
dol. grynais pinigais ir per 
5,000 vertybėmis (rūbai ir 
knygos). Tačiau Balfas bend
rai šalpai tegavo grynais tik 
5,736 dol., Vasario 16 gimna
zijai rėmėjai per Balfą prisiun
tė 4,800 dol. Saleziečių mokyk
lai buvo gauta 960 dol. Kiti šal
tiniai dar davė 1,342 dol.

Balfas, gavęs bendrai šalpai 
tik 5,736 dol. aukų, turėjo su-
mokėti vien už 90 siuntinių į 
Sibirą ir Lietuvą 9,498 dol. Į 
įvairius kraštus išsiųsta pini-

VARGAS SU LIETUVIŲ 
TESTAMENTAIS

Vis daugiau ir daugiau lietu
vių palieka ašarų pakalnę. Pra
kaitu uždirbtus skatikus daž
nai testamentu užrašo gimi
nėm Lietuvoje, tačiau esamose 
sąlygose nėra lengva tokius tes
tamentus įvykdyti. Į paliktus 
pinigus tuoj pareiškia pretenzi
jų okupantų samdyti advokatai, 
kuriem JAV teismai nelabai no
ri palikimą atiduoti. Kai kurie 
teismai neleidžia net siuntinių 
į Lietuvą artimiesiem pasiųsti, 
nors ir buvo tokia testamente 
užrašyta mirusiojo valia. Balfas 
ir Lietuvos konsulai yra įsivė
lę į eilę panašių bylų. Tenka ko
voti ne tik prieš stiprius oku
pantų samdytus advokatus, bet 
ir teisėjus, kad juos įtikinti, jog 
siuntiniais į Lietuvą galima mi
rusiojo valią įvykdyti. Norintie
ji testamentu palikti turtą Lie
tuvoje esantiem giminėm turė
tų pasitarti ne tik su geru ad
vokatu. bet ir su Lietuvos kon
sulu arba Balfo centru K.L J.

(Vasaros trijų mėnesių 
apyskaitos)

gaiš pašalpos 1,293 dol., , už 
119 rūbų siuntinių Lenkijos lie
tuviam sumokėta paštui 1,244 
dol. Išleista 557 dol. lietuvių 
atvykimui iš Lenkijos. Kitos iš
laidos padarytos pakavimo me
džiagai nupirkti, raštinės reika
lams, pašto ženklam, dviejų 
tarnautojų algom. Viską suskai
čiavus gavosi 10.255 dol. trūku
mas, kurį teko padengti jau iš 
taupomosios sąskaitos. Be san
taupų nebūtų galima darbo to
liau tęsti.

Liepos-rugsėjo mėnesiais bu-
vo išsiųsti 237 rūbu ir vaistu 
siuntiniai bei dešimt siuntinių

BALFO SEIME KALBĖS IŠ 
LIETUVOS ATVYKĘS

Balfo seimai surikiuoja Bal
fo centrinę vadovybę. Tuose 
seimuose be organizacinių rei
kalų tarimo būna ir vienas ki
tas studijinis pranešimas.

Siu metų Balfo seimas (XIII- 
tas) įvyks Chicagoje lapkričio 
26, Padėkos dienos savaitgaly
je. Seiman pakviestas prele
gentas. nesenai atvykęs iš Lie
tuvos. Jis padarys pranešimą 
apie pavergtų ir Sibiran ištrem
tų lietuvių viltį, dedamą i lais
vus brolius lietuvius, ypač A- 
merikoje gyvenančius.

Balfo seiman skyriai siunčia 
po vieną atstovą nuo 25 na
rių arba jų dalies. Mažesni sky
riai vistiek gali siųsti po vieną 
atstovą Atstovų įgaliojimų 
blankai gan narni tik Balfo cent
re.

Seimo delegatai bus aprūpin
ti nakvynėmis, jei iš anksto pa
prašys Antaną Gintnerį. 3221 
W. 61 St., Chicago, Illinois 
60629

Balfo Reikalu Vedėjas

su knygom .Visų tų siuntinių 
vertė sekė 17,280 dol. Žinoma, 
daug medžiagos — vartotų rū
bų ir knygų buvo Balfui dova
nota. Faktinos siuntinių išlai
dos siekė 11,000 dol.

Balfui reikia metams bent 
100,000 dolerių, kad bent po 
truputį sušelpti į Balfą besi
kreipiančius lietuvius. Vien Si
biro lietuvių šalpai reikia 30, 
000 dol. Vasario 16 gimnazi
jai neužtenka 33,000 dol. Visi 
lankytojai pasakoja, kad vaiku
čiams trūksta šviežaus maisto, 
daržovių; Saleziečių gimnazijai 
reikia 10,000 dol., kurių neuž
tenka mokyklai išlaikyti ir nie-

Nuotr. V. NoreikosDainavos ansamblio “Nemunas žydi

Elona Vaišnienė-MarijošiūtėNEW HAVEN, CONN.
L.M.K. Federacijos New Ha- 

veno klubas rugsėjo 11 suren
gė išvyką į Vėbrų sodybą Dur- 

' ham, Conn. Diena pasitaikė gra
ži. Dalyvavo narės su savo šei
momis ir svečiais. Visiem buvo 
progos pailsėti gamtoje, vai
kam pasimaudyti, laiveliais pa
plaukioti.

Spalio 9 klubo susirinkimas 
buvo- S. Valiukienės bute. Va
liukai parodė spalvotas skaid
res iš savo kelionės po Paryžių, 
Londoną ir Madridą.

Kat. Moterų Sąjungos 33 kp. 
susirinkimas įvyko rugsėjo 14 
J. Kazlausko bute. Tartasi, kaip 
paminėti kuopos 50 metų su
kaktį, kuri sueina kitų metų 
kovo mėn. Tam. reikalui išrink
ta 12 asmenų komisija. Susirin
kime pasveikinta Rožė Kisielie
nė, kuopos kasininkė, jos gim
tadienio proga. Paraginta daly- 

. vauti r apskrities vakarienėje, 
kuri bus spalio 23 New Britai- 

- ne. Padėka J. Kazlauskienei už 
visų pakvietimą ir vaišes.

Mokyklos tėvų pasitarimas 
buvo rugsėjo 23. Nutarta mo
kyklą ir šiemet organizuoti.

Kun. V. Vičą, parapijos vika
rą iškelia į nelietuvių parapi-

jis labai gerai kalbėjo lietuviš
kai. Kito vikaro nepaskyrė, bet 
klebonijoje apgyvendino kuni
gą amerikietį, kalbantį ispaniš
kai. Jis rūpinsis apylinkėje is
paniškai kalbančiais žmonėmis.

40 valandų atlaidai buvo rug
sėjo 30 ir spalio 1, 2 d. Žmo
nių dalyvavo labai daug. Per vi
sas pamaldas lietuviškai giedo
jo moterų choras.

Liet. Stud. Sąjungos vietos 
skyrius spalio 2 išrinko naują 
valdybą: R. Puslys — pirm., J. 
Mikalavičius — sekr. ir G. Žem- 
liauskas — ižd. Į skyrių šiemet 
įstojo du nariai — Birutė Šau
lytė ir Virginijus Jonynas. 
Mokslus baigė irgi du nariai — 
Zita Šaulytė ir Vidmantas Lei- 
kus.

reagavo į Newsweek žurnalo 
korespondento Maskvoje Ro- 
bert Korengold straipsnį —“U. 
S.S.R. Halfway House” rugpjū
čio 23 numeryje. Ji parašė laik
raščiui laišką, ir laikraštis jai 
rugsėjo 13 atsakė. Atsakyme 
rašoma: “esame tikri, kad Ko- 
rengoldas bus suinteresuotas 
Jūsų rimta kritika, ir laiško 
nuorašą pasiuntėme jam. Vi
siškai sutinkame, kad toks tau
tų ištrynimas neturėtų būti lei
džiamas. Tikimės, mūsų straips
nis atkreips Jungtinių Tautų 
dėmesį.”

. Gražina Ranitienė — Matu
laitytė, sužeista automobilio ne
laimėje, gydosi ir sveiksta šv. 
Rafaelio ligoninėje New Have- 
ne. A. Lipčienė

NEW YORKO JAUNIMO VEIKLA

ko nelieka vasaros vaikų sto
vyklom, kurias Saleziečiai Eu
ropos lietuviukam kasmet su-

ją Thompsonville, Conn. Para
pijai tai didelis nuostolis, nes

ruošia savo namuose Alpių pa
pėdėje. Balfas turi užmokėti 
per 5.000 dol. paštui už rūbų 
siuntas Lenkijos lietuviam 
(apie 600 siunt.). Apie 5,0 0 0 
dol. iš Balfo išprašo pinigais 
Vokietijoj likusieji mūsų ligo
niai, invalidai, senukai tremti
niai; beveik tiek pat Balfo pi
nigų reikia kitų pasaulio kraš
tų (nuo Austrijos iki Australi
jos) individualiai šalpai.

Visa, tai verčia Balfo vadovy
bę susirūpinti lėšų telkimu, o 
Balfo skyrių darbuotojus kle-
benti į dosnių lietuvių duris 
iš širdies prašant aukos.

Balfo Reikalu Vedėjas

(atkelta iš 2 psl.) 
laukti. Kitaip iniciatyva turės 
ateiti iš šalies. O jei tokia ini
ciatyva pasirodė, ar netikslin- 
giau ateiti ir prisidėti su sava 
iniciatyva ir įtaka? Naujasis ko
miteto pirmininkas Sperauskas 
tikino korespondentą, kad jis 
mielai kalbėsis su visais, kas 
tik tam rodys iniciatyvos ...

Kitoje pusėje matė geros ini
ciatyvos ir pasigedo respekto 
formalinei visuomeninio gyve
nimo tvarkai. Pritarė šimtu pro
centų tokiem klausimam kaip 
jaunimo vienybės su kitų kraš
tų jaunimu, kaip nepriklauso
mybės sukakties svarstymas. 
Ne tik svarstymas, bet ir kon
kretus pasidalinimas, ką kas ir 
kaip įvykdys. Tačiau reikia res
pektuoti formalinę tvarką, no
rint išvengti savo sumanymam 
kliūčių, norint susilaukti kitų 
paramos. Susiprasti su kitu ko-
mitetu, susiprasti su jaunimo 
organizacijom. Ne su atskirais 
tų organizacijų nariais, bet su

N.Y. pasaulinės parodos komiteto nariai ii k. į d. Ignas GasiliOnas, Kęstutis Miklas Ir Aleksandras Vakselis 
perduoda kryžiaus dokumentą Liet. Bendruomenės atstovams Jonui Šlepečiui ir Vincui PadvarieCiui.

Nuotr. R. Kisieliaus

orgariizacijų vadovybėm' Taip 
padarė prieš metus lapkričio 
13 žygininkai pačioje darbo 
pradžioje. Tuo pašalino galimą 
opoziciją, laimėjo pritarimą ir 
paramą ... Vargiai pasitarnavo 
šių aktyvistų rengiamai konfe
rencijai ir tie informatoriai, 
kurie skelbė programos daly
vių pavardes. Aišku, kad daly
vių bus ne vienas ir ne du. Bet 
kai paskelbė tik kelias pavar
des ir tai tas, kurios iš dalies 
atsakingos už jaunimo kongre
so politinio momento nesėk
mes, ne vienam atėmė entuziaz
mą: tegul jie pirma pasako, 
kur dėjo prezidento sveikini
mą, Nixono sveikinimą; tegul 
pasako, ką padarė su peticijom 
Jungtinėm Tautom ... Išvada 
natūraliai tekėjo: galima pasi
grožėti jaunimo iniciatyva, bet 
apgailestauti, kad į gražų tiks
lą ėmė eiti šunkeliais.

Ar jie patys tuos šunkelius 
pasirinko, ar jie panašūs į Mol
jero du jaunuolius, kurie vie-
nas kitą myli, bet išranda vi
sokių vienas kitam priekaištų 
ir nori eiti kas sau, iki atsira
dusi tarnaitė pačiumpa vieną ir 
kitą už rankos ir sustumia 
draugėn?

Ar vietoje anos tarnaitės, ku
ri sustumia Moljero jaunuolius 
draugėn, neatsirado iš šalies dė
dės ir tetos, kurie mūsų kalba
mus jaunuolius sugundė dar la
biau vienas nuo kito skirtis.’ 
Klausimas lieka be atsakymo. 
Tačiau vienas konkretus rezul
tatas jau aiškus. Iš L. Studen
tų S-gos pirmininko K. P. 2y- 
go atėjo redakcijai laiškas, ku
riame “nori atkreipti visuome
nės ir studentijos dėmesį į fak
tą, kad ši konferencija (spalio 
28-9) yra šaukiama pavienių as
menų. kurie atstovauja tik sa
ve .

Esą konferencijos rengėjai 
nesikreipė ir nesitarė su LSS 
vadovybe, ir dėl to konferenci
jos “sprendimai bus tiktai pri
vačių asmenų nuomones ir tu
rėtų būti visuomenei pristaty
tos kaipo tokios".
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Studijų dienos Waterb<iry
Kritiškas žvilgsnis į jaunimo kongresą

Rytų pakraščio jaunimas, su
sirinkęs studijų dienom rugsė
jo 17-18 Waterburyje, Conn., 
iškėlė visą eilę klausimų, ku
rių kiekvienas atskirai galėtų 
būti tema studijų savaitgaliui, 
{domiausia, kad kai kuriuos 
klausimus jaunimas bandė ten 
pat spręsti ar net padarė pir
muosius svarbius žingsnius.

Suvažiavimą rengė Waterbu- 
rio jaunimo komitetas, veikiąs 
LB rėmuose. Į rengėjų kvieti
mus atsiliepė Bostono, Worces- 
terio, Putnamo, New Haveno, 
New Yorko ir Philadelphijos 
jaunimas. Dauguma net forma
liai atstovavo vietinius jaunimo 
komitetus ar LB jaunimą. Už
siregistravo apie 70 dalyvių. 
Posėdžiuose dalyvavo ir susi
rinkusius pasveikino du iš ke
turių Atlanto pakraščio LB apy
gardų pirmininkai: New Yorko
— J. Šlepetys ir Connecticuto
— dr. P. Vileišis.

Suvažiavimą atidarė vietinio 
komiteto informacijos vadovas 
ir iždininkas, trečios kartos lie
tuvis. Juozas Urbonas. Pagrin
diniu posėdžių pirmininku bu
vo Lyvia Bražėnaitė. Jai talki
no Gintaras Šlapkūnas, Pranas 
Ąžuolas (N.Y.) ir J. Urbonas. 
Sekretoriavo Roma Keniausytė. 
Jonas Liutkus ir Milda Speraus- 
kienė (N.Y.).

Kritiškas žvilgsnis Į jaunimo 
kongresą

Po himnų ir žuvusių Lietu
voje bei Vietname pagerbimo 
suvažiavimo programa pradėta 
kritišku žvilgsniu į jaunimo kon
gresą. Kongreso simpoziumus 
nušvietė A. Sperauskas iš New 
Yorko, teigdamas, kad jų pa
grindinių temų pranešėjai bu
vo parinkti iš lietuviškų libera
lų tarpo. Panašiai buvę ir su 
kalbėtojais.

Petras Molis, iš Worcesterio, 
turėjo kalbėti apie organizaci
nius trūkumus, bet jis neatvy
ko. Jo telefonu perduotas min
tis trumpai suminėjo pirminin
kė. Tie trūkumai buvo: infor
macijos stoka, netvarka bilie
tus platinant, ankštos patalpos, 
blogas užsienio atstovų priėmi
mas ir jų globa.

Gintaras Šlapkūnas padarė 
vieną iš pagrindinių jaunimo 
kongreso kritiką — neištesė
tų pažadų sąrašą. Tie neištesė
ti pažadai buvo: pareiškimas 
dėl Vietnamo, lietuvių Viet
namo karių pagerbimas, suki
limo minėjimas, atsišaukimas i 
pasaulio jaunimą dėl Lietuvos 
laisvės ir k.

sūenkti su daugumos nuomone, 
nes dažnus savo klausinius 
kreipė į šalį. A. Budreckio pra
nešimu, — jaunimo kongrese 
mažuma primetė savo nuomo
nę daugumai. Jei tai norėta pa
daryti ir Waterburyje. — tai 
jiem nepavyko.

Debatai dėl kongrese 
iškeitę minčių

Sekmadienį buvo priimti nu
tarimai. Jie paskelbti spaudoje. 
Be jų dar buvo gerai pareng
tas ir sklandžiai praėjęs simpo
ziumas — debatai dėl kongre
se iškeltų minčių. Simpoziume 
dalyvavo: A. Budreckis (N Y ), 
R. Jakubauskas (Worcester), G. 
Mironas (Phila.), A. Speraus
kas (N.Y.) Moderatoriumi 
vo A. Garsy (Worcester).

Buvo diskutuojamos kai 
rios V. Trumpos ir dr. A
žiedelio paskaitų mintys ir kon
greso nutarimų politiniai pa
reiškimai. Dauguma paskaitų 
minčių buvo sukritikuotos kaip 
politiniai naivios, neatitinkan
čios istoriniam faktam, neatsto
vaujančios nei jaunimo, nei vy
resnės kartos galvojimo. Ypač 
buvo pasmerkta internaciona
lizmo idėja, kuri peršama vieto
je tautiškumo.

Spaudos paroda ir 
informacija

Studijų dienose buvo
naujenybių. Viena iš jų —spau- 
nės ir iš kairės". Parodoje bu
dos paroda, pavadinta iš deši-

bu-

ku-
Su-

ideologinį parengimą ir 
iš anksto painformuoti 
prokomunistinę veiklą

Pranešimai
LB Tarybos narys ir 

apygardos politinio ko- 
pirmininkas V. Bražė-

JAV 
Conn. 
miteto 
nas kalbėjo “Liet. Bendruome
nė naujų klausimų akivaizdo
je". Tie iškilę klausimai truk
do laisvės kovą. Čia prelegen
tas suminėjo: satelito statusą, 
bendradarbiavimą, internaciona
linį nusiteikimą. Prisiminė ir 
tai. kad jaunimas silpnai moka 
lietuviškai, kad mėgsta kurti

naujas organizacijas, pabrėžė, buvęs kongreso rezoliucijų ko- 
kad reikia dalyvauti šio krašto miteto, pirmininku ir tuos nu- 
politikoje. tarimus gynė apskritai. P. Žy-

Kalba susilaukė didelio jau- gas sudarė jspūcų, kad nori pra- 
nųjų klausytojų dėmesio.

New Yorko YAF (Young A- 
mericans for Freedom) valsty
bės direktorius John S. Sains
bury angliškai kalbėjo apie tai, 
kas laukia mūsų jaunimo moks
lo įstaigose. Suminėjo liberali
nę dvasią, ilgiau sustodamas 
ties “naująja kaire”, kuri nau
jais šūkiais pateikia senas 
marksistines komunistines idė
jas ir jų filosofiją.

Padaryti pranešimai apie ry
tų pakraščio vietovių veiklą. 
Būtų gera, kad jie būtų pa
skelbti spaudoje, nes tai paro
dytų jaunimo veiklą.

Žvilgsnis į ateitį. Šiuo klau
simu savo mintis pareiškė bent 
keli. Juozas Karmūza, Jr., nu
rodė būdus, kaip veikti viešąją 
opiniją, siūlė rinkti įvairių vie
tovių jaunimo patyrimus ir 
jais pasidalinti. Juozas F. Ur
bonas kalbėjo apie ryšių plėti
mą ir siūlė panaudoti didžiulį 
čia gimusių lietuvių jaunimo 
potencialą. Pagal jį, — LB gali 
apjungti visą ir visokį jaunimą. 
Jonas Liutkus kalbėjo apie jau
nimo 
siūlė 
apie
mokyklose. Ragino lietuvių jau
nimą mokyklose daugiau 
kalbėti apie Lietuvos laisvės 
{klausimą, stipriau pasisakyti 
prieš komunizmą.

Dėl rezoliucijų
Iš pranešimų ir iš diskusijų 

paaiškėjo, kad jaunimo kongre
so rengėjai nesirūpino rezoliuci
jom, kad kongreso rezoliucijų 
komisija (anot jos nario A. Bu- 
dreckio) visų dalyvių posėdžio 
nešaukė. Kongreso nutarimai 
buvę parašyti neva tai sponta
niškai vienos intelektualų” gru
pės. Tad nei rezoliucijos, nei 
kontroversinės pagrindinių kal
bų mintys neatstovauja lietuviš
kojo jaunimo nuomonės. Tai 
aiškai matosi Waterburio suva
žiavimo rezoliucijose, kurios bu
vo didelės daugumos priimtos.

Organizuojamas! LB rėmuose
Vienas iš svarbiausių to sa

vaitgalių nutarimų bene bus 
tas, kad nutarta suorganizuoti 
Atlanto pakraščio jaunimą LB 
rėmuose, sudarant regijoninį 
vykdomąjį komitetą, kurio pa
reigos laikinai pavestos eiti 
N.Y. jaunimo metų komitetui. 
(Šis komitetas irgi veikia N. Y. 
LB apygardos rėmuose). Tas su
taupys daug energijos ir nerei
kės kurti naujos organizacijos. 
Atrodo, kad šio nutarimo pa
veiktas ir matydamas darbingą 
suvažiavimą, vienas vyresniųjų 
per Woodhaveno LB pirminin
ką A. Vakselį paskyrė 100 dol. 
Lietuvių Fondui kaip anonimi
nę auką.

Iš kongreso rengėjų dalyva
vo A. Saulaitis, S.J., ir P. Žy- 
gas, LSS pirmininkas. A. Saulai
tis gynė kongresą, ypač teigia
mai vertino stovyklą, pasisakė

pora

DARBININKAS

Dr. A. Budreckis kalba Waterburio studijų dienose. Už stalo iš k. j d. G. Šlapkūnas, J. Urbonas, A. Spe- 
rauskas. Nuotr. G. Naujokaičio

BENDROJO AMERIKOS PABALTIEČIŲ K-TO VEIKLA
Bendrojo Amerikos Pabaltie

čių komiteto suvažiavimas Įvy
ko Statler-Hilton viešbutyje, 
Washingtone, rugsėjo 26. Suva
žiavime dalyvavo Tautinio Estų 
komiteto nariai — H. Liesment 
ir G. Buschman; Amerikos Lat
vių Sąjungos pirmininkas prof. 
Petras Lejinš ir valdybos na
riai — S. Rudzitis ir Bruno Al- 
bans; Amerikos Lietuvių Tary
bos — Antanas J. Rudis, dr. 
P. Grigaitis ir L. Šimutis. Pri
ėmus darbotvarkę, išklausius 
dviejų praėjusių suvažiavimų 
protokolus ir buvusio 1965-66 
komiteto pirmininko prof. Le-

jinšo pranešimo, komiteto pir- 
minii.ko vietą perėmė Ameri
kos Lietuvių Tarybos pirm. An
tanas J. Rudis, pasakydamas 
šiai progai pritaikytą kalbą. Jis 
Įvertino šio komiteto svarbą, 
nes jis svarbiajam reikalui — 
trijų Pabaltijo tautų išlaisvini
mo darbui — apjungia pagrin
dines Amerikos lietuvių, latvių 
ir estų laisvinimo organizaci
jas. Naujasis pirmininkas pa
prašė, kad ir toliau komitetas 
dirbtų vieningai ir efektingai, 
nes pabaltiečių vienybė šian
dien yra būtina atlikti visus 
tuos darbus, kurie yra susiję

Apie Amerikos mokslo įstaigas kalba Young American for Freedom veikėjas John J. Sainsbury iš New Yorko. 
Už stalo iš k. j d. dr. P. Vileišis, A. Lapšys, G. Slapkūnas, J. Urbonas ir L. Bražėnaitė.

Nuotr. G. Naujokaičio

...

Į IŠ VISUR Į
— Dr. Jonas Genys Marylan- 

do universitete šį rudenį pakel
tas į associate profesorius.

— Genė Buračaitė - Vasarie
nė nuo spalio 4 dėsto lietuvių 
kalbą State Departament ir 
Pentagono tarnautojam, ši mo
kykla paruošia tarnautojus 72 
kalbose ir šį rudenį lietuvių 
kalba bus 73-ji.

— Los Angeles šeštadieninė 
mokykla mokslo metus pradė
jo rugsėjo 10. Šiemet mokyk
lą lanko 71 mokinys, veikia 9 
skyriai. Mokyklai vadovauja il
gametis vedėjas Ignas Medžiu
kas, mokytojauja kun. A. Va- 
liuška, sės. M. Vincenta, sės. M. 
Jacintą, N. Grakauskienė, A. 
Balsienė, O. Razutienė, D. Ra- 
zutytė, D. Polikaitienė, I. Rau- 
linaitienė, O. Gustienė, Puško- 
rienė. Tėvų komitetui vadovau
ja inž. J. Puškorius, talkinamas 
A. Raulinaitienės ir M Sodei
kos mokykla naudojasi parapi-

su didžiuoju tikslu — padėti 
Lietuvos, Latvijos ir Estijos 
žmonėm išsilaisvinti.

Suvažiavime buvo gyvai ir 
rimtai svarstyta keletas aktua
lesnių reikalų, kiek ilgiau su
stojant ties 1968 metais, ku
riais bus minimas visų trijų Pa
baltijo kraštų išsilaisvinimas. 
Pasiinformavus apie atskirų 
tautų planus, nutarta atlikti ir 
bendrų darbų bei žygių svar
biais sukaktuviniais metais tiek 
Washingtone, tiek visur, kur 
gyvena kiek daugiau visų trijų 
tautų narių. Nutarta išleisti ir 
plačiai paskleisti bendrą visų 
tautų leidinį apie Lietuvą, Lat
viją ir Estiją, paaiškinant jų 
praeiti, dabartinę padėtį ir atei
ties planus.

Pirmininkui A.J. Rudžiui pa
vesta paruošti ir išsiųsti protes
tą ir pasipiktinimą Norvegijos } 
vyriausybei ir parlamentui, už
simojusiam pripažinti 
premiją asmeniui — 
buv. Švedijos užsienio 
ministeriui Bo Oesten
kuris daugiausiai prisidėjo, kad 
grąžintų okupantam bolševi - 
kam Pabaltijo kraštų tremti
nius, dideliais sunkumais ištru
kusius iš bolševikų 
kų ir pasiekusius 
jos kraštus.

Nutarta pasiųsti
tinių Tautu valstybių vyriausy
bėm raštą, išsamiai išdėstant 
Sovietų Rusijos tebevykdomą 
genocidą ir kolonializmą 
voj. Latvijoj ir Estijoj, 
rašto kopijas išsiuntinėti 
su valstybių delegacijom 
tinėse Tautose.

Nusiskųsta Amerikos
nepakankamu Pabaltijo kraštų 
informavimu apie pabaltiečių 
veiklą laisvuosiuose kraštuose. 
Dėlto nutarta daryti atitinka
mų žygių.

Buvo paliesta ir daugiau rei
kalų susijusių su Lietuvos, Lat
vijos ir Estijos laisvinimo klau
simu. Suvažiavimas praėjo dar
bingoj ir vieningoj nuotaikoj.

Amerikos Lietuvių Taryba

— Percevičiy šeimos penkis 
našlaičius — du berniukus ir 
tris mergaites — perėmė globo
ti lietuviai saleziečiai. Vaikai 
tarp 8 ir 15 m. amžiaus, gimę 
ir augę Nottinghame, Anglijo
je. Motina po penkių metų ligos 
neseniai mirė, o tėvas vargs
ta su anglių kasyklose sutriuš
kintu nugarkauliu. Norintieji 
ateiti saleziečiam Į talką, malo
nėkite rašvti adresu: Lietuviu 
Saleziečių Įstaiga, Instituto Sa- 
lesiano Lituano, Castelnuovo 
Don Basco, Asti, Italy arba Bal
to centras, 105 Grand St., Broo- 
klyn, N.Y. 11211:

Nobelio 
švedui, 
reikalų 
Unden,

budeliu ran- 
Skandinavi -

visom Jung-

— Rene Mason, prancūzų ra
šytojas, gimęs 1920 sausio 20 
Prancūzijos Albijoj, tarp eilės 
paskelbtų knygų, vienoje — 
“Les comperes de Misericorde" 
aprašo jauną lietuvį Pantalas- 
ką (-Pantalauską) Sis, patekęs 
į Paryžių, be kalbos ir pagal
bos didmiesty pasimeta ir, ne
berasdamas išsilaikymo gali
mybių, ryžtasi nusižudyti. Vieš
bučio savininkas, policininkas 
ir mokytojas stengiasi jį nuo 
to apsaugoti. Sustiprintas jau
nuolis atgauna norą gyventi. 
Pagal šią knygą yra sukurtas 
ir to paties vardo filmas. Kny
ga išversta ir į lenkų kalbą.

— Muz. M. Budriūnas sėk
mingai vadovauja Memminge- 
no lietuviškai vargo mokyklai, 
kurią lanko 10 mokinių. Tau
tinių švenčių progomis 
niai gražiai pasirodo su 
kintomis programomis.

I ierii-
Tokio

Jung-

moki- 
pritai-

— Clevelande lietuvių 
kiečių konservatorių 
rengia viešą paskaitą — mies
to burmistras kalba apie Cle- 
velando miesto ateitį ir imigra
ciją. Po jo kalbos bus pagerbta 
Salomėja Knistautas, šių metų 
nauja pilietė. Visa tai įvyks š 
penktadienį, spalio 21. 8 v. v. 
Union Savings and Loan Asso- 
ciation Hali, 5106 \Vilson Mills 
Road (kampas Richmond ir 
Monticello).

ameri-
klubasBalsoIŠKILMINGI LABDAROS PIETŪSvo išstatyti dešiniųjų ir kairių

jų laikraščiai. “Iš kairės" sky
riuje, pradedant “Worker", 
“Nation”, toliau buvo “New 
York Times" ir gale “Look" bei 
visas būrys jam giminingų žur
nalų. Dešinėje matėsi ryškiausi 
antikomunistiniai leidiniai, pra
dedant “Readers Digest", “N. 
Y. Daily News" ir baigiant 
“National Review” bei “Ameri
can Opinion” žurnalais.

Šv. Juozapo parapijos klebo
nas kun. A. Edvardas Gradec- 
kas, nemokamai leido pasinau
doti sale, gi Waterburio Mote
rų klubas, kuris nekartą yra 
jaunimą ramstęs iš narių aukų 
ir iš klubo kasos paruošė suva
žiavimo dalyviam pietus.

Pažymėtinas kultūringai ir 
pakilioje nuotaikoje praėjęs su- 
batvakaris. (T.T.)

Worcesterio Nek. Prasid. Ma
rijos Seserų Rėmėjai, talkinami 
pačių seselių, Matulaičio namų 
statybai paremti rengia iškil
mingus labdaros pietus su me
nine dalimi — koncertu.

metų dukrytė Janina iš New 
York, N.Y.

Arkivysk. Matulaičio vardo 
namų statyba vyksta sparčiai 
bet vis trūksta lėšų. Namai sta
tomi visuomenės Jabui. Juose 
priglaus visus senelius, kurie 
kreipsis prašydami pagalbos. Į- 
vertįnkime seselių pasiaukoji - 
mą. Visi Worcesterio ir apylin
kės lietuviai lapkričio 6 apsilan
kykime rengiamuose labdaros 
pietuose. Pakvieskime ir kitus 
dalyvauti. Savo apsilankymu 
paremsite namų statybą.

(J JA)

Pietūs bus lapkričio 6. sek
madienį 2 v. popiet Maironio 
parko salėje, Shrevvsbury, Mass. 
Pietų programą sutiko praves
ti šv. Kazimiero parapijos kle
bonas kun. J. Jutkevičius.

VISI BENDROM JĖGOM STATYKIME

KULTŪROS ŽIDINĮ NEW YORKE

ryto šv. Mišios ir pamokslas 
po pietų — pietūs
po pietų — Seimo posėdžiai.

'įmh'i / t i m M anjmiai. 
įmini Jaučiui. M.1.(.

Marianapolio Rėmėjų Seimas
šiemet 35-tasis Marianapolio tėvų marijonit seimas — 
bendras tėvų marijonų geradarių, prietelių ir draugų me
tinis suvažiavimas — kviečiamas Kristaus Karaliaus šven
tes proga, sekmadienį, spalio 30 d.. Marianapolyje, Thomp
son. Conn.

Koncertinę dali atliks Lionė 
Juodytė-Mathews ir jos šešerių

Dienotvarkė: 
vai. 
vai. 
vai.

11:00 
12:30

1.30

Marianapolio tėvai marijonai ir bendradarbių organizaci
jos vadovybe mielai kviečia visus gausiai, atvykti į Maria- 
napolį bendram pasitarimui, draugiškam paviešėjimui ir 
pasisvečiavimui.

— Vietoje gėlię ant a a dr 
Mato Bakčio kapo Lietuvių Fon 
dui. Nežinomo Lietuvos Parti
zano įnašan, suaukojo 12 dol 
šie velionio draugai: dr K Avi
žienis ir ponia, L. Balzaras, P. 
Balzaras, V. Balzaras, K Juk 
nis, dr. Z. Rudaitis. K Smalens- 
kas ir p. Žilys. LF vadovybė 
aukotojam reiškia nuoširdžią 
padėką už auką (ars).

BRIDGEPORT. CONN.
ja su Robertu Šilk. Patricija 
nuo mažens lanko mūsų para
pijos bažnyčią Sutuoktuvių me
tu solo giedojo Jonas Butkus, 
vargonais pritarė A. Stanišaus- 
kas. Žmonių buvo artipilnė baž
nyčia.

Lietuviškos mišios būna 1 1 
vai. Visi prašomi dalyvauti. Iš
vykus kleb. kun P. Pranckui į 
Europą, dabar bažnyčioje sek
madieniais būna šie kunigai: 
kun. J V Kazlauskas, kun dr 
V. Goras ir kun. Ph (Marelius.

O.

40 valandų atlaidai šv. Jurgio 
parapijoje praėjo labai iškilminė 
gai. Paskutinį vakarą kleb. kun. 
P. Pranckus buvo sukvietęs vi
sus apylinkės lietuvius kunigus, 
kurie dalyvavo procesijoje. Pro
cesijoje dalyvavo ir didelis bū
rys mokyklos mergaičių, kurias 
parengė mokyklos seserys.

Kleb. kun. P. Pranckus iš
vyko į Europą Parapiečiai linki 
jam laimingos kelionės.

Susituokė gerų parapiečių 
Ross-Rasimavičių dukra Patrici-

• STATYBOS FONDAS ATIDARYTAS
• PATOGUS ŽEMĖS
• PASTATO PLANAI RUOŠIAMI

K 4 PASIRYŽOM E
DABAR YPAČ REIKALINGA JŪSŲ ALKA 

ŽEMES SKLYPUI PIRKTI

SKLYPAS ATRASTAS

/!> KDYSIME'

TĖVAMS PRANCIŠKONAMS BROOKLYNE (BUILDING FUND) 
680 BUSHVVICK AVĖ., BROOKLYN, N. Y. 11221

Siunčiu auką statybų fondui ir prašau įrašyti mane / nitisų
šeimą / mūsų mirusiuosius į:

(7) Garbės fundatorius ($1000)
□ Fundatorius ($100)

[J Amžinuosius narius ($500)
(2j Rėmėjus (mažesnė auka)

Pasižadu iš viso paaukoti ateityje statybų fondui

ADRESAS ...

(Visoms aukoms atskaitoma mokesčiai tTax deductible)
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K. Moterų Sąjungos 29 kuopos 50 metu sukakties minėjime garbės prezidiumas iš k. j d. M. Dumbrienė, O. 
Dobrovolskienė, M. Galdikienė, k leb. kun, N. Pakalnis, Tėv. P. Baniūnas, kun. A. Račkauskas.

Nuotr. R. Kisieliaus

nimas, kurio prisirinko 
gana daug, rinkosi į apatinę sa
lę, kur orkestrui grojant smar
kiai pasisako. Pati šventė pra
ėjo gana pakilioj nuotaikoj, 
tvarkingai ir visi jautėsi paten
kinti. šiai šventei vadovavo kp.

pirmininkė O. Kubilienė; ji ne
šė visą naštą ir atsakomybę, jai 
priklauso šventės pasisekimas. 
Daug jai padėjo E. Vaišnoraitė, 
E. Sandanavičienė, Petras San- 
danavičius, Kašetienė, Kezienė 
ir kitos. R.

ŠILUVOS DIEVO MOTINOS GARBEI 
BAŽNYČIA MAIZEVILLE, PA.

KAT. MOTERŲ S-GOS 29 h. 59 ’IETV JUBILIEJUS
Spalio 2 Apreiškimo parapi

jos salėje MS 2* kuopa atšven
tė savo 50 metų jubiliejų. Su
kakties proga Apreiškimo baž
nyčioje tą dieną 11 vai. visos 
kuopos narės išklausė šv. mi
šias ir bendrai ėjo prie komu
nijos. Iškilmingas mišias atna
šavo prel. J. Končius asistavo 
kuopos dvasios vadas kun A. 
Račkauskas ir kun. Tainoliu- 
nas. Pačių sąjungiečių papuoš
tas aK irius gėlėmis, kuopos vė
liava priekyje suolų — visa tai 
darė šventiška nuotaiką. Para
pijos choras, vadovaujamas 
muz. VI. Baltrušaičio, mišių me
tu pagiedojo "Avė Maria".

Atitinkamą pamokslą pasakė 
prel. J. Končius, iškeldamas 
Kat. Moterų Sąjungos, tuo pat 
ir 29 kuopos, per 50 metų nu
veiktus darbus lietuvės moters 
Amerikoje socialinėj ir kultūri
nėj srity. Kiek vėliau po mišių 
parapijos apatinėje salėje susi
rinko daug svečių ir pačiu są
jungiečių. Kuopos pirmininkė 
O. Kubiliene pristatė garbės 
svečius: kleboną kun. N. Pakal
ni, prel. J. Končių, kun. Tamo- 
liuna. kun. L. Jankų, t. P Ba- 
niuną, O.F.M.. kun. A. Rač
kauską. M. Galdikiene, V. Les- 
kaitienę. H. Kulber. Buvo pri
statytos kuopos garbės nares— 
kuopos įkūrėjos — O. Dobro
volskienė ir vietoj sergančios 
U. Mikulskienės, jos duktė 
Mrs. Buten ir Stirienė. Be šių 
dar buvo pristatytos J. Terebei- 
zienė ir A. Rainienė kurios 
apie 48 metus priklauso šiai 
kuopai ir iki šiol pasireiškia 
kuopos veik'oje.

Svečių tarpe matėsi daug at
eitininkų, vyčių ir šiaip New 
Yorko lietuviškos visuomenės. 
Programai pravesti buvo pa
kviesta kuopos narė A. Dub- 
brienė. Kai kurie svečiai nega
lėjo ilgiau palikti, todėl jie 
sveikino kuopa sukakties pro
ga pietų metu. Pirmas kalbėjo 
prel. J. Končius. Prisiminęs sa
vo nesenai atšvęstą auksini ju
biliejų. prelatas palinkėjo kuo
pai sėkmės savo veikloj ir. gal 
būt dar už 25 metų visi kar
tu vėl galės švęsti deimantinį 
jubiliejų. Toliau sveikino Balto 
reikalų vedėjas kun. L. Jankus 
ir liet. Moterų klubų •federaci
jos pirm. V. Januškaitė -^eskai- 
tienė.

Po kalbų ir sveikinimų sve
čiu tarpe atsirado gerų daini
ninkų, prie jų prisidėjo visi ki
ti. ir salėje suskambėjo links
mos lietuviški s daims. Po šių 
šaunių vaišių, kuriem rūpino
si V Beleckas, visi svečiai bu
vo pakviesti į viršutinę salę 
A Dumbrienė pradėjo progra
mą pakviesdama i garbės vie
tas ten esančius garbės sve- 
č us Iš eilės sveikino žodžiu 
M Galdikienė, viso pasaulio ka
talikių moterų l'nips vardu ir 
palinkėjo savo darbą tęsti to
liau ir stengtis daugiau pri
traukti jaunu nariu T P P,a 
niurni OEM. pažymėjo. kad 
50 metu organizacijos gyveni

me yra svarbus dalykas, y pač 
per tiek melų nuveiktieji uar- 
bai; palinkėjo kuopai gyvuoti 
tonau Kun. A. KackausMio pa- 
pasaKojo trumpai kurpes isto
riją. Kuopa įkurta 1916 spalio 
26. Daug pasidarbuota, daug 
aukota, yra dar gyvos liudinin
kės; kuopai palinkėjo ilgiausiu 
metų ir toliau dirbti "Dievui ir 
Tėvynei", kaip tai nusako Są
jungos šūkis. Kun. N. Pakalnis 
sveiko kuopa, džiaugėsi ji s 
narių nuolatiniu gausėjimu, 
kuopos kilniais darbais ir pa
linkėjo toliau tęsti tą darbą, 
kokį iki šiol vykdė. Dar svei
kino E. Vaišnoraitė — MS 24 
kuopos. R Kondrotienė —MS 
12 kuopos ir Vyt Radzivanas 
N Y. Vyčių vardu. Raštu svei
kino VlIKo vardu V. Sidzikaus
kas. AL Moterų Sąjungos (V 
pirm, centro ir savo vardu J. 
Medinienė. MS kuopa iš Kear- 
ny, N. J.; MS kuopa iš New- 
ark. N.J.; MS kuopa iš Linden, 
N.J.; Kat Moterų Kultūros I)r- 
jos vardu A. Radzivanienė. Mo
terų Vienybės H. Kulber: 
Maironio Lituanistinė Mokykla 
Nevv Yorke.

Po sveikinimų buvo pristaty
ta Maironio mokyklos vedėja 
E. Ruzgienė, kuri susirinku
siem kalbėjo tema "Moteris —- 
pasaulio širdis". Prelegentė sa
vo kruopščiai paruoštoj paskai
toje moterį — pasaulio gyvy
bės išlaikytoja — apibūdino 
klausytojams kaip einančia per 
pasaulį nepailstančia, atlaidžia, 
švelnia ir mvlinčią bei pasiau
kojančia Lietuvė moteris per 
visus laikus pasižymėjo savo tė

vynės meile, kaip šeimos auklė
toja. vyro padėjėja. Ją matom 
pasiaukojusią gelbstint Vytau
tą Didįjį iš kalėjimo kovoto
ja už tėvų žeme, knygnešę, var
go mokykloj pasilenkusią, už
kalta vagonuose ir išvežta į 
Sibiro taigas, tremtyje. Toliau 
prelegentė kreipėsi i susirin
kusias sąjungieies iškeldama jų 
lietuviškumą, lietuvišku papro
čių bei labdarybės puoselėji
mą. Nors lietuvė moteris yra 
atitraukta nuo savo gimtojo 
krašto, r.uo savo sodybos bei 
darželi’i. ji visada lieka ta pa
ti lietuvė Palinkėjo kuopai, 
švenčiančiai savo 50 metų jubi
liejų. toliau tęsti savo kilnų ir 
prasmingą darbą, nes "kelias 
musų sunkus, bet jis veda tie
siai i oaliktimsius namus".

A. Dumbrienė padėkojo kuo
pos vardu kalbėtojai bei visiem 
sveikinusiem ir toliau perdavė 
programą jaunimui. Tautinių 
šokių grupės šokėja K. Baltru- 
šaitvtė p’ anešinėjo meninę pro^ 
gramą Pirmas deklamavo V. 
Navickas "Lietuvių subuvime": 
R a-a Navickaitė — "Mano jau- 
n mui". Abu eilėraščiai Karnie- 
nės. Tautiniu šokiu grupė, va
dovaujama J. Matulaitienės, pa
šoko "Čigonėlę". "Mikutį" ir 
"Gvvatsra". Tenka pažymėti, 
kad J. Matulaitienė su savo gru
pe sąjungiečių tarpe pasirodo 
jau nebe pirma karta ir tuo į- 
neša daug gvvumo.

šventė ėjo prie pabaigos. A. 
Dumbrienė nadčkojo visiem 
programos dalvviam ir sve
čiam. Vvresmeii pradėjo skirs-' 
t' tis namo, o kiti, vpačiai jau-

Buvo laikai, kad Maizeville ir 
Gilberione gyveno apie 400 lie
tuviškų šeimų. Tai buvo ang
lies pramonės laikais. Tada 
miestelio gyventojai gerai už
dirbdavo. Uždirbdavo geriau nei 
fabriko darbininkai. Tada statė 
namus, kūlė smukles. Lietuviai 
pastatė bažnyčią ir pasirinko 
jos globėju šv. Liudviką.

Šiandien viskas pasikeitė. Už
sidarė dauguma anglies kasyk
lų. Nebeliko darbų, šeima po 
šeimos išsikelia iš miestelio, 
ieškodamos kitur darbų. Iš 
400 šeimų liko vos 100 šeimų. 
Tai senyvo amžiaus žmonės, 
daugiausia pensininkai.

Iš jaunesnių pasilieka tik tie, 
kurie prisirišę prie tos vietos 
ir sugeba susidaryti pragyveni
mą.

Prieš metus sudegė tų liku
sių žmonių šv. Liudviko baž
nyčia. Tą smūgį Maizevilles ka
talikai pergyveno labai skau
džiai, nes tai buvo vieta, kurio
je jie garbino Dievą. Lietuviai 
sukruto atstatyti bažnyčią.

AI!entown vysk. McShea, ma
tydamas jų triūsą, davė leidi
mą bažnyčią atstatyti. Kartu iš
reiškė norą, kad bažnyčia būtų 
Allentovvno vyskupijos lietu
vių šventovė. Patarė bažnyčios 
globėja pasirinkti Aušros Var
to Dievo Motiną. Tik Frackvil- 
les klebonui kun Norbutui pra
šant ir vietos klebonui kun. A. 
Bielskiui pritariant, vyskupas

McShea naujes bažnyčios glo
bėja paskyrė Šiluvos Dievo Mo
tiną.

Tai bus pirmutinė ir vienin
telė bažnyčia Amerikoje, pa
švęsta Šiluvos Dievo Motinos 
garbei. Kaip žinia, šiemet pa
šventinta graži Šiluvos Marijčs 
koplyčia Marijos šventovėje VVr- 
shingtone.

Philadelpjijos vyskupijos len
kai Doylestovvn, Pa. stalo milži
nišką šventovę Censtakavos 
Dievo Motinos garbei. Statybai 
vadovauja vienuoliai paukštai. 
Lėšas renka visoje Ameriko
je. Statyba atsieis trys milijo
nai dolerių. Bus pašventinta 
spalio mėnesį. Tikimasi, kad su
važiuos daug maldininkų.

Lietuviai tiek nesurinks pini
gų. kad galėtų Šiluvos Marijos 
garbei pastatyti baziliką Tai 
bus kukli maža bažnytėlė Šim
tui šeimų ir tokią bažnyčią pa
statyti didelė auka, sunkiai pa
keliama našta. Todėl parapijos 
klebonas kun. A. Bielskis ir pa- 
rapiečiai kreipiasi į visus, ku
riems Šiluvos Dievo Motina 
brangi, labiausiai i tuos, kurie 
gimė ir gyveno Maizeville, Gil- 
berton. kad ateitų i pagalba su 
savo auka. Ir mažiausia auka 
bus priimta su dėkingumu.

Aukas galima siųsti: Rev. A. 
Bielskis, 364 Main Street, Mai- 
zeville Gilberton, P. ().. Pa., 
17934. K P.B.

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

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

62-15 69th PI., Middle Village, N.Y. 11379
V e d ė jai:

LAISVUS ŽIBURYS

ROMAS KEZYS TVV 4-1288
ANTANAS MAŽEIKA - VI 5-6332

JUOZO ir IZAĘELĖS MISIŪNŲ

RAY’S LięUOR STORE
Galima gauti įvairiausios rūšies amerikiečių ir importuo
tų gėrimų . . . Didžiausias pasirinkimas degtines ir vyno 
103-55 LEFFERTS BLVD. RICHMOND HILL. N Y

Telefonas; Vlrginid 3-3544

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

JOHN ORMAN ACENCY
Insurance - lleaI Estate

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

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

LITAS InvestingCompany, Ine.
100 21 89fh Avė., Richmond Hill, N.Y.; Hl 1-6799 <
6755 S. We',+ern Ae„ Chicago, III.; GR 6-2242

LITAS duoda paskolas lengvomis išsinriokėjimo 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, ypšč jau
niesiems, kad jie augtų kartu su LITO bendrove. Viena LITO akci
ja šiuo metu kainuoja 12 dol. Akcijų pirkimo ir bendrai informaci
jos reikalais prašom kreiptis j NevvYorko arba Chicagos įstaigas

NETESĖTI PIRKĖJO 
PAŽADAI

ATSAKYMAI TEISINIAIS 
KLAUSIMAIS

—• —
Adv. M. ŠVEIKAUSKIENĖ sutiko ši<. 
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- 
torney at Law, 8 Belgrade Avenue, 
Roslindale, Boston, Mass. 02131.

LIUDOS MIKUI5KYTES 
įvairiu Tnoterišky drabužių krautuve
Krautuvėje vra didelis įvairių gatavi) moteriškų drabužių pasirin
kimas: išeiginės - balinės bei darbo suknelės, megstukai ap—inukai, 
bliuskirlės. kojinės Čia gaunama siuntiniams gatavi moteriški dra
bužiai. pi įtaikinti įvairioms progoms ir dvdžiui
95-04 JAMAICA AVĖ. Woodhaven, N.Y. 11421

— Tel. 849-7240 —

- IIAVEN RE A LT Y -

E Rnrgirnt, M.iironio mokyklos vrd- į.». s' ,».io paskaita apie lietuve mo- 
trrj Kat. Motery Sąjungos 29 kuopos jubiliejinėse iškilmėse Apiciškimo 
parapijos salėje. Nuotr R Kisieliaus

Klausimas
Nupirkęs gan didelį 3 skly

pų žemės plotą pastačiau du 
namu: vieną sau, kitą sūnui. 
Buvo numatyta kada nors dar 
trečius namus pastatyti, kai 
duktė ištekės. Duktė vėliau iš
tekėjo. bet mūsų sutikimo ne
prašė ir negavo. Mudu su sū
num pasitarę, nutarėme parduo
ti vieną sklypą. Nuėjome pas 
vietini agentą (brokeri ir jo pa
prašėme mum surasti pirkėją. 
Po kelių mėnesių tokį pirkėją 
jis mum surado. Pasikvietėme 
savo matininką, kuris išmatavo 
žemę ir padarė planą. Advoka
to mes nepasiėmėme. sakome, 
juk mes žemę parduodame, o 
ne perkame: jei pirkėjas sumo
ka pinigus ir prižada padaryti 
kas reikia pagal susitarimą, tai 
kam dar čia pinigus mesti lau
kan Mūsų agentas ameriko
nas ir savo reikalą žino; jis ir 
apsiėmė mum surašyti sutartį. 
Susitarėme, kad pirkėjas mum. 
sumokės tiek ir tiek pinigais, 
be to. turės pastatyti 6 pėdu 
tvorą, ir dar mūsų garažą per
vežti iš vieno kampo sklypo 
(kurio dalis buvo parduodama) 
i mūsų likusi sklypą. Visi pasi- 
raš-’me. Mudu su sūnum suti
kome. kad mum nėra skubu 
tvora pastatyti ir ęaražą per
kelti: sakome pirkėjui, kad su
sitarsime dėl laiko Popieriai 
buvo perleisti, pinigus jis mum 
sumokėjo, bet dabar jis atsisa
ko statyti tvorą ir garažą per
kalti Buvome nuėję pas advo
katą ir tas nuim sako nieko da
bar jūs nebepadarysite; pirki
mas-pardavimas pasibaigė ir

viskas pasibaigė. Mes to nesu
prantame: kaip tai galėjo vis
kas pasibaigti? Juk buvo susi
tarta, kad kiti darbai bus at
likti vėliau, nes mes nenorėjo
me pirkėjo perdaug apsunkinti, 
o dabar už mūsų gerą širdį 
mus taip žiauriai apstato. Mes 
norime eiti į teisiną. Advoka
tas sako, kad bylą pralaimėsi
me. Ar Tamsta nežinai kokios 
nors išeities mum. taip nesąži
ningai apgautiem žmonėm?

"Darbininko" skaitytojai, 
Massachusetts

Atsakymas
Manau, kad advokatas teisin

gai Tamstas painformavo Dau
gumas pirkimo-pardavimo su
tarčių (real estate purchase and 
sal? agreement) turi tokią klau
zulę: nuosavybės dokumentų 
(deed) priėmimas yra skaito
mas pilnu sutarties 'išpildymu' 
(full performance and dischar- 
ge of agreement). Taigi, kai 
nuosavybės popieriai buvo per
leisti. pirkimo pardavimo su
tartis savaime nustojo galios 
šitos pasekmės galėjo būti iš
vengtos atitinkamu sutarties 
sureflagavimu. Advokatas labai 
sažin:n«ai Tamstas painforma
vo. kad jei Tamst ts kreipsitės 
i teismą, tai bus bergždžias dar
bas. Jei Tamstos būtumėt pa
prašė savo advokatą pasirūpin
ti Tamstų reikalu, kai reikėjo 
pasjrp ’:vti pirkimo pardavimo 
sutarti, jis būtu atitinkamai su
radęs ta sutarti ir dabar nebū
tu buvę Tamstom bėdos I’irki- 
nm-rnrdavimo sutartis vra itin 
svarbi nuosavybės "perleidi
mo" dalis ir he advokato žmo
nės neturėtų jos pasirašyti

Real Ec+afe • JOSEPH ANDRUSIS • Insurance 
Apdraudimas gyvybės namų, automobilių, baldų ir k. Namų par
davimas, apdraudos. Income Tax užpildymas. Mutual Funds — Pi
nigų investacijos.

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

W1IITE IIORSE TAVERN
baras - restoranas
PRANAS KRUČAS, savininkas

86-16 JAMAICA AVĖ Wwdhaven. N Y 11423
Tel VIrginia 6-9519

SALE VESTUVĖM. SUSIRINKIMAM BEI KITIEM POBŪVIAM 
Salėje gali tilpti 100 dalyvių

! Norite geros meniškos fotografijos — (
PORTRETO - SEIM0S - VAIKŲ I

•vairių progų: vestuvių, krikštynų, gimtadienių, pobūvių ir kt. nuo- į 
■ traukų, norite atnaujinti senį fotografija? Jums geromis sąlygomis i 
i oada rvs *

V Y |. MAŽELIS <
Tr»| HYacinl 7-4677 

422 Menahan Streel Ridqp»ood Brooiriyn N ’
ta*-

; SIDABRIMO VARPU KEPYKLA 
Silver B«dl Ilaking Co.

Lietuviška ir eurapietišto duona ir pyragai 
! šventoms vestuvėms hė rmkvliams tortai
j DAMA ir ALBERTAS RADŽIŪNAS sav
I 16-38 40 STAGG STRFFT aonOKLYN. N Y 1120«
į Telefonai STajg 2-5938

•Salė vestuvėms tr kitokioms pra 
megoms Re to. duodami nolaido 
Ūminiai pietūs I*irmos rūšiea 
tuvIUkas maistas prieinama kaina

-«883 MAOISON 9TREF-*
RROOKLYN 27. N v

< Ri<tgewood >

Tel. EVergreen 2 644U

WINTER GARDEN TAVFRN 
Ine.

VYTAUTAS BEI ECk Ąy 
Savininkas



Seserų benediktinių vienuolynas

SESERŲ BENEDIKTINIŲ 
LAIŠKAS

Brangūs lietuviai! i .
Jau 8 metus rengėme savo 

metinius piknikus ir džiaugė
mės tautiečių pagalba, šią va
sarą tokio pikniko nerengėm, 
nes buvo kitų didelių švenčių, 
buvo iškilmės Washingtone. 
Laukėm rudens. Ne vienas mus 
ragino tokį pikniką surengti ru
denį, bent spalio mėnesį. Ta
čiau orai čia darosi nepalankūs, 
jau prasideda šalnos. Tada pik- 
nikavimas jau nepalankus.

Todėl nutarėme šių metų 
pikniką nukelti kitiems me - 
tams. Kitą metą norime atžy
mėti 10 metų sukaktį, kaip įsi
kūrėme Bedforde. Labai prašo
me iš anksto visų mūsų kaimy
nų, draugų ir mielų geradarių 
tai atsiminti ir mūsų dali atidė
ti. Prašom mus aplankyti ir 
mus paremti.

Kol dar esame tokiame skai
čiuje, pačios turime užsidirbti 
visą pragyvenimą, bei pačios tu
rime mokėti visas skolas. Tai 
yra nelengva. Kol neturime 
naujokyno, visos mūsų pastan
gos laikyti postulantes tame pa
čiame namelyje yra be sėkmių. 
Trūksta atskiros vietos jų stu
dijom. jų pasirengimui vienuo
liniam gyvenimui. Todėl ten
ka jas prašyti, kad jos palauk-

RADIJO PROGRAMOS
BOSTON, MASS. 

Vedėjas
JONAS J. ROMANAS, Sr. 

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

BOSTON. MASS 
Vedėjas 

STEP. MINKUS 
WLYN — 1360 kilocycles 

ir FM 101.7 banga 
Sekmadieniais nuo 1 - 1:30 vai. p.p.

BOSTON, VVORCESTER 
BROCKTON, -■ 
Vedėjas P. VIŠČINIS 

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

FM bangomis 105,7 MC 
meg. iš WKOX, Framingham, Mass. 

Sekmadieniais 8-9 vai. ryte

DETROIT, MICH. 
Vedėjas RALPH J. VALATKA 

WJLB, 1400 banga 
15756 Lesure. Detroit 27, Mich. 

BRoadvvay 3-2224 
šeštadieniais 8:45 iki 9:45 v.v

HARTFORD, CONN.
Ved. ALG. DRAGŪNĄVIČIUS 

WBMI - FM 95.7
273 Victoria Rd., Hartford 14, Conn. 

Tel.: 249-4502
. Sekmadieni — nuo 12 iki 1 p.p.

PITTSBURGH, PA. 
WZUM, 1590 banga 

vedėjas VYT. A. YUCIUS 
62 Shady St. W. Pgh., Penna. 15228 

Tel. 563-2754 
Sekmadieniais 12:00 iki 12:30 v. p.p.

PHILADELPHIA, PA.
WTEL. 860 kilocycles 

BENDRUOMEN6S BALSAS 
1203 Green St.. Phila, Pa. 19123 

PO 5-0932 
šeštadieniais nuo 1:30 iki 2:30 p.p.

VVATERBURY, CONN. 
WWCO - AM - 1240 

Ved. ANT. PALIULIS 
Lietuvos prisiminimai 

Kultūrinė - komercinė programa 
Sekmad. 9:35 ik’ 10:30 ryto

SENIOR CITIZEN
Ocean Grove - St Elmo, Gracious 
living for senior Citizen*. living quar- 
ters. 3 meals/day. laundry &• special 
Services. Shopping area. post Office, 
bnnking fa< ilitics. churchcs & ocean 
boardwalk nll vvithin vvalking dis- 
tance. 77 Main Avė. or 201 -774-9679

FUKERAL HOME

GOWEN FUNERAL HOME

.loseph S Staudt. lurector 
233 Somerset St , Nevv Bntnswi< k.

Nevv Jersey Pilone K1 5-1344 

tų mūsų naujokyno. Tai būtų 
tikras ‘ stebuklas”. Juk patį 
mūsų įsikūrimą ne vienas va
dino ‘‘tikru stebuklu”, tai ko
dėl negalėtų būti tokių stebuk
lų daugiau? Ypač Amerikoje, 
kur tiek daug gerų žmonių, ku
rie tiek daug pastato taip gau
siems vienuolynams.

Mes turime mokyklą, kurio
je dirba universitetą baigusi ap
mokama mokytoja. Mums vi - 
som irgi užtenka darbo ne tik 
su mažais, bet ir darže, raštinė
je ir kur kitur. Mūsų visos die
nos yra pašvęstos Dievo garbei 
ir sielų gerovei.

Visų mūsų vardu nuošir
džiai sveikindama ir linkėdama 
gausiausios Dievo palaimos, ge
ros sveikatos ir tikros pasaulio 
ramybės visiem brangiem mū
sų tautiečiam, o ypač mūsų mie
liem geradariam, aš vėl užtik
rinu mūsų kasdieninę maldą ir 
kelių šv. mišių auką kas mėne
sį jų visų intencijomis.

Visad dėkingos — Sesuo M. 
Raphaela, OSB, vyresnioji ir 
Benedictine Sisters, Bedford, 
N.H.

FILATELISTAI !
Siunčiame Lietuvos pašto 

ženklus Jūsų pasirinkimui. Ra
šyti: Baltic Stamps, P- O. Box 
127, Toronto, 19, Onf., Canada.

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

SCHOOLS
LEARN TO SHOOT at N.Y s newest 
and largest Indoor Pistol & Rifle 
Range. Free target practice vvith 
this Ad. Individual & Club member- 
ship. Hunter Safety Course. Hunt- 
ing trip? now being organized. West 
Side Rifle & Pistol Range 20 West 
20 Street, NYC — 989-8905

GEORGE CONNELLY
Dance Studios of Dance and Drama 
Dance instruction at its finest. two 
studios located in Queens, 123-15 Li
berty Avė., Richmond Hill. 103-15 
lOlst. Street. Ozone Park. Call VI 8- 
9550.

HOTELS
A home away from home Hotel Lu- 
cerne 201 W 79th N.Y.C. ’-į blocK 
from Broadvvay & 79th Street Vš 
block from subvvay. Convenient to 
everything in the heart of N.Y.C. 
Nevvly furnished 1-2-3 room suites 
with kitehenettes under nevv man- 
agement. Moderate rates EN 2-7100

RESTAURANTS

CHINA GUARTER 
Finest of Chinese Food

Excellent Luncheons Dinners Cock- 
tail.s. Open 7 days a vveek. We spe- 
cialize in Take Out Orders

Piermont Road. Tenaflv. N.J.
Dial 201 - 567-8183

ERNEST’S
Privalė' rooms for VVeddings, Par
ties and S«xial business mans lunch 
11:30 AM Your geniai Host
Ernest von VVestern Hagen 71-28 
Cooper Avenue near Myrtle Avė. 
Glendalc Call H Y 7-9229

THE CASTLE INN
Baiiqiiets our sprcialty Privalė par
ties VVeddings A other Sočiai func- 
tions in Old Worl<l atmosphere.
Luncheons and Dinners daily Open 
7 days a vveek 712 Main St Islip 
Call 516 JU 1-9651 or JU 1-5540.

H. W. MALĖ

TRAJNEES! POLY PLASTICS

No Ebcperience necessary. overtime. 
Advancement. N.Y. Packaging. 109 2 
Avė. (lOth St. I Bklyn. ST 8-230 0 
ask for Mr. Hovvard.

WANTED EXP. AUTO MECHANIC

With a foUovving. Steady vvork. good 
oportunity, J and J SHELL, 904 
Burke Avė.. Bronx. Call 231-9969.

AIR CONDITIONING INSTALLERS 
leading Co.. has opening for exp. 
fiber glass duet men and refrig. 
mechs. Residential Central systems. 

Work 12 mos. a year top pay. 
CALL 584-4300

COLLECTION ASSISTANT 
Opportunity for man vvith minimum 
vvholesale collection experience. In- 
clųrding vvriting and telephane. Apply 
Kayser Roth 425 Fifth Avė. (Ent. 38 

St.) N. Y. C.

TAXI CAB DRIVERS — Full, P. T. 
Dodge cabs vv. radios, bonus, free 
hospitalization medical, vacatkm. 
Chaufs and hack lic. req. Lic. applic. 
avail. thru us. Romp jmaint. Corp. 
495 Walton A v. CY 2-3700 Harvey- 
Lou.

YOUNG MEN
Permanerit Employment, Plant and 
Assenibly Line Work, Beauty Equip- 
ment, Lackavvana Avė. West Pater- 
son (No. 4 Bus passes doori

TAXI DRIVERS

Ideal location 2 blocks from any 

subvvay. Special attention given to 

New Licensed Drivers, Ali Benefits. 
Nevv 1967 Fords, Ann Service Corp.,

151 VV. 21 St. WA 9-3677

PHARMACIST 
immediate opening for pharmacist 
with Nevv Jersey registration. Excel- 
lent starting salary with periodic Pro
gressive inereases. Excellent com- 
pany, paid benefits. Write or call Mr. 
Leo Selvvyn. 3 Commerce Drive. Cran 
ford, Nevv Jersey, 201 272 1000 Ext. 

344

PAPER BOXES, asst. mech. on Quad. 
and S.S. wrapper. Brilliant Paper 
Box, 184 Kert Avė. Bklyn. Ask for

Teddy Tempro EV 7-9030.

VVANTED CHOCOLATE PAN MAN 
ALSO HARD CANDY MAN

Steady Work Nice vvorking condit.
Bonomo Candy Corp W. 8th. St.

Brooklyn, N.Y.

H. W. MALĖ & FEMALE

BANK TELLER
Prefer Trainee - Recent H.S. Grad - 
Alert. well groomed, pleasant sur- 
roundings. Salary open + all fringe 
benefits including merit inereases. 
Closed evenings. Also need

FEMALE CLERK TYPISTS
EDISON SAVINGS

& LOAN ASS’N
129 East 14th Street — Mr. Fair

VVIRERS & SOLDERERS 
HARNESS MAKERS 

apply 
AUTOMATIC TOLU SYSTEM 

3920 Merritt Avė. 
Bronx, N. Y. 

Call Mr. Loftus — 325-7773

MACHINISTS FIRST AND 
SECOND CLASS 

Excellent salary. Free hospitalization 
group Insurance and other benefits. 
Reg. overtime. 5-day wk. All levels 

of exp. Call <5161 WA 2-5660.

VVANTED EXP. OPERATORS

on Dresses section work. Steady 
work. nice working cond. Modem- 
line Dresses. Ine. 62 Ryle Avė. Pater- 

son, N.J. 201 523-3474

STATIONARY ENGINEER

with refrigeration license. steamfitter 
welder. refrigeration Engineer. Car- 
penter. Liberal benefits and retire- 
ment plan. Send reaume: Fordham 
university, Physical Plant Dept., Bx, 
Nevv York.

RESIDENTIAL HOTELS
Do you need a Home for old aged 
parent or relative? We are offering 
our guest rooms for a few guests at 
our elegant Georgian mansion in 
Putnam County, situated on a lake. 
Reg. Nurae in attendance 24 hrs a 
day. not nursing home guest mušt 
be ambulatory. 914 MA 8-2914. St. 
Anthony's Church within the arca.

Km norėtų akolbtl* Darbininko 
prašomas skambinti:

GLenmoro 2*2923

M ».. . » ■ - > -.r--’
UM9 Mf MII g 

WOODUWOKING 

MACEDNB WDS
E*p all wood machiaeš 

also acoaralhelD

CusM

t .... I) .m. '
WANT£Q tXP WWAMIC.

©K FORO
ggfeiy - Stady flrork 

Nice V’irttag ©miatioBa 
ONNIL FORp

. . .u . i uuy-i; ii , i . .. ■'
SMšt Metai TtalnMeopembKs for 
capebte and akie Ėbed men. with 
hiih achod or aqidvatat t4*cation 
to bam dieet metai tade n» expe- 
rience neceesary, only a unllingnesB 
to kam a godd payinj trade. Apply 
Mon- • toiPM ToidMF
Metei < Piaatia te 134B 34th Ąw- 
VhuMng, LX
-■ - j i.iį. .... i ■ ■ i .

SERVICE MAN
TO SERVICE A REPAI R 
DUPLICATING MAGMINES

Good Starting Salary
+ Gotam. + Bonus, 
Profit SharingPlan

BELL A HOW£.L C0- 
DITTO DIVISIOfN

Call Mr. LEON FORTE
Y U 6-07CO 

for interviev

WANTED EKP. 
CARPENTERS

TO INSTALL OVERHEAD DOORS 
Steady Work

Nice Working Conditions
■ Call CH 1-m

EXPERIENCEI>
2 Auto Body & Fender Men 
1 Combination Mn
1 Painter and Helper 

Steady Wcrk 
Nice Working Caditions 

Many fringebenefits Sdays 40 hrs

Hillside Auto Bdy Co.
129-14 HUlsidf Avė. 
Rictanond Hill,L.I.

HI 1-1567

z AiftSEMBLIBS 
MECHANICAL 

Experienced —Apply 
AUTOMATIC TOLI SYSTEM 

392* Merritt Avė.
Bronx, N.Y.

Call Mr. Loftus—325-7773

MACHINE OPERaTORS
Aluminum can mfr. impac. ^extrusion 
press operators, coaters and printer 
operatore. Good oppty. for ad-vance- 
ment. The Alifminum Cin Co., P. O. 
Box 291, Canbury, Com. 203-744- 

2710

VVANTED DRIVERS 
Steady W«k 

Nice Working Cmditiorus 
MEL’S FURNITUREDHLIVERY 

SERVICE
268 Morgan Avė. Brooklyn 

Call 387-1183

MAJOR on co.
SERVICE ST/nON 

ATTENDAMS 
immediate employrrient 
Cos Cbb, Conn Area.

We trata, all benefits, good vvork 
record. Call day or evenings:

914 MO 7-2133

Draftsmen
Juniors

Work in Midtovvn Nevv York 
with Project Engineers on ar- 
chitectural A mechanical design 
of nevv construction. Prefer 
night engineering students. 
Liberal company peid t>enefits. 
For intervievv appoinme'nts call

OX 5-7500, Eit. 289
UNITED PARCEL SER/ICE
643 West 43rd Stret, N.Y.C.

An Equal Opportunity Employer

HIGH SCHOOL GRA 0$ eam while 
you learn, interesting vinyl plastic 
heat sealing plant, air conditioned, 
all benefits, day and night shift, 
openings. Apply MajorPool Equip 
Corp. 60 Jačobus Avė. South Kear- 
ny. N J.

Shirt operators presam A folders 
experience preferred. Kili train in- 
experienced dependable girls dėsi r- 
ing steady employrneiit. LTnion be- 
nefits. Apply in person— SPRING 
VALLEY LAUNDRY «-4 8 Church 
St., Spring Valley 914 EL 6-2900

WANTE0
Exp. CHIMNEY CIEANERS 

Commlarion Basi* Steady IVork 
Nice working cojdttiona.

Apply In person only 9-5 PM 
5122 Clarendon Road 

Brooklyn. NY.

«« ■ ... . —
£XF MANO 

aod FlNISHKItt
Steady 

pafpagallo
1233 Kh AvšRUA N. Y- C. 

Tėte. Ckriatina —CN3-910Q
. . "U ..!. I. I, ... e ■jiį

WANTED KXP OPKRĄTOĘS
8TKADF WORK 

Nice WorHn* Conditįons 
Union Shoo

FRANK LOUIgl, |N«.
308 Grabam Avė., Bktyn 

FV 7-9893
■I I II 111 !l gy*—; "

WFAVER8 
tKRfRIENCED 

Nice Wdddng Condmons 
GoodaabMV — 8tea4jr

ALKS 4 MARY ZOTTA 
3 West 45th Street, New York City 

MU 7-0887

Wa»b4 4»P- 0p*8t«'6 
on ttorrcMf 4 MNBbt Į*mMm9 
Steady wmrk. Many fringe benefits

Nice Worldng Conditions 
KAZ CO, INC.

614 W. 49tb Street, NYC
JU 6-1630

VVANTED EXP. OPERATORS

on Dresses section work steady work 
nice vvorking conditions many fringe 
benefits Cathy Dress 263 Halsey St.

Nevvark, N. J. Call 201 622 6338

\VANTED EXP. OPERATORS

on wig machines steady work nice 
vvorking conditions many fringe bnf. 
Gloria Wig Company, 5-06 51st. Avė.,

L.I.C. Call 361-8181

WANTED OPERATORS
Ladies dresses section work or full 
garment steady work nice vvorking 
conditions vvork vvhere you live Aqual 
Dress Company, 111-37 Lefferts Blv.
Ozone Park. Nevv York, Call 845- 

7285

GIRLS, mušt have exp. on fine jew- 
elry operations. Light factory work, 
jevvelry assembly and soldering. All 
benefits including hospitalization. St. 
vvork. Grossman-Blake Ine., 44 Brown 
Avė., (Industrial Park) Springfield,

N.J. (201) 379-6170

EXPERIENCED OPERATORS

on ladies dresses, complete garment, 
Union Shop, piecevvork, N e w p o r t 
Dresses. 2033 Fifth Avenue, N.Y.C.

Call LE 4-5242.

k VVANTED EXP. SPREADER 
on childrens sportvvear, steady vvork, 
nice vvorking conditions, vvork vvhere 
you live. Many fringe benefits. 
Stretchini Company, Irvington, Nevv 

York, CaU 419 LY 1-9300.

VVANTED EXP. OPERATORS 
Section Work on Ladies Coats, Also 
exp. Edge Cutter and Collar setter, 
Steady Work, nice vvorking condi
tions, Marrone Coats and Suits, 
1943 Pitkin Avenue, Brooklyn, Nevv 

York. Call DI 2-4490.

H. W. MALĖ

MACHINISTS - 
TOOLMAKERS

Modem shop; 50 hrs. regulai vvork 
vveek, normai benefits. Apply: Mon- 
day thru Saturday —

ZIMMERS MACHINE CO.
Fox Chase Rd. Gladstone, N. J. 

201 - 234-1370

GUARDS Full & Part Time Work 
Immediate openings. Brooklyn and 
Metropolitan areas. Prestige pro- 
jeets. Good pay. Clean record, mušt 
have own phone. Intervievv 10 AM - 
4 PM. Drivers License. Uniforma 
furnished. NOLAN COMPANY — 
331 Madison Avė., N. Y. C.

5VANTED
MASTEI MECHANIC

Exp. in Electricity A Plumbtag and 
all phases of maintenance Excellent 
salary. Mušt be able to supervise 
personnel
OUR LADY OF MOUNT CARMEL

10 County Road, Tenafly, N J.
CaU (201) 568-0545 

Ask for Fatber Doyle

WANTED EXP. 
DOCK FOREMAN 

Steady Work 
Nice vvorking conditions 

Striokland Transportation 
333Jiorth Henry 8L, Bklyn 

CaU 389-9110 ask for Misa DeMarco

LINOSCRIBE TRAINEE

With some Exp. Good Oppt., for 

young man to be linom-riber opebator. 

5 days. 37'a hrs . Liberal Benefits, 

App'y 10-12 2-4 please <rarll

OX 5-2141

tgfl^oi 
YOVR AD, 

CANCEL OR CHAMM 
Tol 8674690

H. W. FEMALE

IBM OPERATOR 
No. 6400 COMPUTER

Operator and Programming — «all 
Administration Office. Tetephone: 
(516) VA 5-8800 Ext 245

Franklin General Hospital
900 Franklin Avė.

Valley Stream, N. Y.

NURSES
RN'S A LPN'S

Staff and Per Diena 7-3 and 3-11 
General' duty. Nevv Salary scale. 
Generous fringe benefits. Apply 

Mrs. E. Goorgiou, Director of Nurs
ing — Telephone: (516) VA 5-8800

FRANKLIN GENERAL 
HOSPITAL

900 Franklin Avė. Vai. Stream, L.I.

BOOKKEEPER - BANK

Burros sens No. 200, checking 
account exp., excellent salary, 
paid benefits. Merchants Bank 
of NY 434 Bway.

WO 6-5500 ex+ 244

VVANTED OPERATORS 
ON SEVVING MACHINES 

Steady vvork all year round No exp. 
necessary — Wllling to train for 
plastic cushions 

PATIO PADS
148 Albany Avė., Lindenhurst, N.Y. 

516 - 893-1110

WANTED EXP. OPERATORS
SECTION PIECE VVORK 

Steady VVork 
Nice Working Conditions 
FINE GARMENTS, INC.

2100 Summit Avė. Union City, N.J. 
Call (201) 867-1415

VVANTED OPERATORS

For Curtains — Steady Work — Nicc 
Working Conditions— Many Fringe 
Benefits call N.Y.C. MU 5-5800 in 

N. J. (201) TE 3-1600

BEACON LOOMS 411 Alfred avė. 
TEANECK, N. J.

NURSES-RN
Prevailing Salary Rates 

SMALL HOSPITAL PLŪS 
VACATION and EXTRAS

BAYRIDGE HOSPITAL
437 Ovington Avė., Bklyn

Call TE 9-1313

VVANTED EXP. OPERATORS 
ON SINGER MACHINES

Steady Work, Nice Working Condi
tions Bonus Plan, Vacations and 

Fringe Benefits
MONROE PRODUCTS 61 Greenpoint 

Avė., Bklyn, EV 3-2128

NURSES N.Y. LICENS RN’s PN s

Medical, Surgical, 7-3; 3-11 
Good Salaries, Diffential Complete 

Fringe Benefits 
MIDVVOOD HOSPITAL 

19 Winthrop St. — Brooklyn, N.Y.
IN 2-7600

WANTED EXP. OPERATORS 
on SINGER machine on Dresses — 
steady vvork Nice vvorking condi
tions Many fringe benefits 

MORNING DRESS SHOP, INC.
959 Bay St, Staten Island 
Tėte. GI 2-5524 9 - 5 PM

NUR8E RN
3-11 shift Convalescent prognun. 
No bed patients, 5 day staff poęd- 
tion or Per Diem. Pleasant vvorking 
conditions. Phone 471-2601 — 
CONVALESCENT HOME OF N. Y.

NURSES • RN or LPN 
fuU Ūme 3 PM to 11 PM 

RNJ26, LPN 820 per diem 
GLEN GARIFF 

NURSING HOME 
Glen Cove (516) OR 6*7330

TRYS KNYGOS U2 3 DOL.
L. Andriekaus, NiirtiyRt t 

trečioji poezijos knyga. Kaina 
2doL

Meironis, straipsnių rinkinys, 
išteistas Aidų žurnalo, virt 300 
pust Kakta 2 doi.

A. Žemaičio, Lietuvos vabdo* 
liai, prisiminimai. Kaina 1 dol.

Rašyti adresu: Darbininkas, 
910 WiBougbby Avė. Brooklyn 
N. Y.. 11221.

■ nw * ■(■

IN8UR4MCS evo, metaroyc*, 
Trucka, Nomo or Ūžę* W 
ments arranged. CaU or write 

ROGENE BROKERS ING.
109-35 Farmors Qlv4 
Hollte, Rusena, N.Y.

479-0767 or 939-5151

Jf you re&lly vvant your car to gv 
see Mario Marino’s Auto Inspection 
Service. Mario de Santis prop. Com
plete brake repaira, front end wgrk, 
electrical vvork, tpne-upa our spe- 
ciality Auto repaira—skilled mechu- 
nic. SheU Bay Rd., MayviUe. Phone 
609-465-5607 Cape May Court 
House.

We spedaiise in the salo of mixers 
for Pizsa from |300. We rępalr 
mbeera, eomptetely rebuift. Work 
completad ta 34 hours. Abaolutely 
guaranteed. Reaaonabte prices. We 
also sėli ovens and eguipment for 
bakeries and paatry sbopa. State 
Bakera Machine 4 Oven Corp. 69 
Warren St Bklyn. ST 3-7300 ask 
for Mtahael Sofla or George Pearte.

James Loucas Clothing Store
213 W. 35 St., N.Y.C. Nevv Address 

now vvill be 257 W. 35 St.
We cater to the entire family—Open 
6 Days a Week —Late Nite Fridays 
For Real Values, come in and see us 

Call OX 5-3043

McKNIGHT MOVTNG & STORAGE 
Agent for Shamrock Van Lines 

Local — Long Distance
Houerly or Fiat Rate. Fully Insured.
Free Estimates. Storage. Fast Courte 

ous Service 
Dial 374-3743

256 S. 19th. St. Nevvark

PHIL RUBINO 142-20 Franklin Av. 
Flushing. Brick and Cement Work, 
Boilermaker Enclosure, Violations 
Removed. All Work Guaranteed. Call 

445-4315

SPECIAL BARGAINS
Benefit of church. Men, vvomen and 
children’s apparel. The Prayer Center 
173 Brook Avė., Bronx. 991-2204 or 
292-5241. Open 9:30 am to 12 noon 
Tuesday and Thurs. and Sat. open 

12:30 to 5 P.M. Rev. N.L. Thomas

DISPLAY

NEWELL 
FUEL CO.

OIL BURNERS 
FUEL OIL 
SERVICE

AI. J. Bartosievvicz 
Heating Engineer

192 Driggs Avė. Brooklyn

EV 3 1133

AMERICAN CONTRACTING 
24 HOUR EMERGENCY 
ELECTRICAL SERVICE 

We also do 
General Contracting 

------  322-8298 ------

UNIGUE CANINES 
Custom Tailored Training 

for you and your dog 
Training Director 
TONY SCOTTO 

868 Coney Island Avė., Bklyn, N.Y. 
871-5880

D & F COAL 
COMPANY

4421 NEVV UTRECHT AVĖ. 
BROOKLYN

BUCK $I7. PEA $I8.
Service Is Our Motto 

The Key to Our Success is You 
Our Sattefied Custemers

Cafl TB 1-8500

BERNIES PA8TRY SHOP — 217 
Post Avė. Wootbury. 1*1- For the 
finest of bakery produeta Open 6 
days a week — eaėeltent vedding 
cakes and party cakes. Order novv 
for Thanksgiving and Christmas. 
Coli 51| KO 3-0697 ask for MR. 
atKVS MATU8AK

THORNE KELLOGG

Decoration vvith imagination for any 

cetebratkm with ballons caU anytime

WA 7-1831 KXT 110A

H. W. *AU(-
■ r *^ **»*«>
TEACH3MS SBLUNG POKITION 

Part time eara 81S-900 Per Wk. in 
your spare ttmo, I w111 traki you
to eam 8135-30d «ctra teroras ench 
woek. Reprooent worid*s tergvt cor- 
reopondence achool fonr eventags and 
Salurdays. BotasfMe to<Gres In your 
noighborhood furnished free.

Applicants mušt have a <**r for 
local travel Some direct oolling ex- 
perience useful. Call for detalu Mr. 

Gladstone.
CALL 212-743-7080
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V«an ją totas ir lai-

a

kviesti po vieną sąjungžetę.

mini newyorkiečiai Kazimieras

Nuotr. R. Kisieliaus

N.Y.

Rd.,

127
Tel.

kaL Aptarnauja CambriOge Ir 
Bostono kolonijas žamlanriomia 
kainnmUi. Kainos tO6 ptlčfoe ir j 
kitus miestus - TeL TR 8-8434

" timt dataavimo Chkagos opero
je. Grigas turi gerą ir stiprų

North
Tel. (516)

cxv

bendrus pusryčius. Įžanga 
dol.

Cambndge, Mass.
NOTARY PUBLIC

tai. EVsrgreęn 7-4335

JlcpHCu AFvMSSS 
(ARMAKAU8KA8)

Oratorius-Balsainuotojas 
MODERNI KOPLYČIA 

428 Metropolitan avė.
Brc0kiyn,N-Y» <

VAITKUS 
FUNKRAL HOME 

197 Webster Avenue 
PRANAS VAITKUS

teta**

savaitę vyksta rekolekcijos. Vie
nuolių suvažiavo iš visų pran
ciškonų vienuolynų. Rekolekci
jas'veda kun. dr. K. Matulai
tis,MIC.

Petras JurgMa, Lietuvos 
skautų įkūrėjas ir eilės knygų 
autorius, rugsėjo 30 išėjo į 
pensiją, sulaukęs 65 metų am
žiaus. Long Island Lighting Co. 
atskaitomybės departamento 
statistikos skyriuje ištarnavo 24 
metus.

-....Lietuviu Fondo vajaus komi
tetas Nęw Yorke, posėdžiavęs 
praeitą savaitę, konstatavo, kad 
New Yorkas iki šiol Fondui te- 
įnešė tik apie 30,000 dol., įskai
tant ir dr. J.. Kazicko šeimos

arijas. U Mongirdaitę 
e karta girdėję, gi Al- 

ghnanto Grigo tai buvo pir-

1ta(«ya<7N;Y.

je Brooklyne. Valdyba prašu vi-

pylinkei yra nustatyta kvota 
100,000 doL, kuri numatyta su
rinkti iki 1968. Kiekvienas su
sipratęs lietuvis prašomas pri
sidėti prie Lietuvių Fondo su 
šimtine, siunčiant tiesiai arba 
vajaus komiteto iždininkui šiuo 
adresu: A. Reventas, 87-66 93 
St, Woodhaven, N.Y., 11421.

Tautybių mitingas iyšium su 
rinkimais-, remiant O’Connor 
kandidatūrą, bus spalio 21, 
penktadienį, 8 v.v. Comniodore 
viešbutyje, 42 ir Lexington 
kampas. Lietuviai kviečiami 
kuo gausiau dalyvauti.

Marijos Pečkauskaitės New 
Yorko moksleivių ateitininkų 
kuopos pirmas šių metų susi
rinkimas buvo spalio 8. Išrinkta 
nauja valdyba. Pirmininkas— 
Rimas šilkaitis, 141 Dayton St., 
Ridgewood, N.Y., HI 1-5485; 
vicepirmininkas — Petras San- 
danavičius, sekretorė — Aida 
Palytė, iždininkė — Rita Vai- 
niutė,korespondentė — Aušra 
Kregždytė. Kviečiami nauji na
riai.

spalio 23 d. 11 vai Angelą Ka
ralienės bažnyčioje, kurioje 
1916 metais įvyko Strazdų su
tuoktuvės. Po pamaldų pager
bimas V. Belecko svetainėje.

Strazdai su sūnum ir dukte
ria 1932 nuvyko Lietuvon ir gy
veno Ukmergėje. Atėjus bolše
vikam, buvo išvežti ir išgyveno 
9 metus Sibire, o nuo 1965 
gruodžio 24 dienos parvyko 
pas anksčiau grįžusius vaikus į 
New Yorką.

Korp! Neo-Lifhuania New 
Yorke metinė sueiga įvyks spa
lio 22, šeštadienį 7:30 vai. vak. 
Whitman Hotel, 161st St. and 
89 AVer Jamaica, N. Y. Sueigo
je prašomi dalyvauti visi kor- 
porantai-ės. —Valdyba
. ...New Yorko Skautam remti 
komitetas šaukia visuotinį skau
tų tėvų ir rėmėjų susirinkimą, 
kuris įvyks spalio 22 d., 11:30 
vai. Apreiškimo parapijos salė
je. Kviečiame visus dalyvauti.

Stasys Dvarackas rugsėjo 21 
mirė Kaune. Nuliūdime liko 
žmona, sūnus, 3 dukros ir daug 
giminių Lietuvoj, brolis Mikas 
su šeima Newark, NJ., duktė J. 
Mikšienė su šeima Worcester, 
Mass. ir daugiau giminių JAV.

BILIETAI I DAINAVOS SPEKTAKLI
“Nemunas žydi” spektakliu 

susidomėjimas didelis. Vos tik 
paskelbus, kad bilietai jau pla
tinami, užsakymai bilietam pra
dėjo plaukti iš visur. Bilietai 
yra numeruoti ir visos vietos 
rezervuotos., įsigijant bilietus 
iš anksto, galima pasirinkti pa
gal pianą sau pageidaujamą vie
tą. Kad išvengtų bereikalingos 
spūsties prie salės ir kad nepa
vėluotų į spektaklį, kuris pra
sidės punktualiai, visi turėtų 
įsigyti bilietus iš anksto ir ne
delsiant. Bilietus platina:

New Yorke —
1. Z. Dičpinigaitis 73 Hem- 

lock St., Brooklyn, N.Y.
2. Cosmos Parcels, 370

on Avė, Brooklyn, N.Y. Tel. 
EV 4^952.

3. J. Pašukoms, 94-17 Jamai
ca Avė., Woodhaven, N.Y.

4. J. Andriušis, 87-09 Jamai
ca Avė., Woodhaven, N.Y.

5. A. Reventas, 87-66 ‘5 th. 
St., Woodhaven, N.Y. Tel. 444- 
9725.

6. A. Vakselis, 112-09 95th. 
St., Richmond Hill, N.Y. TeL 
VI 6-3246.

7. V. Padvarietis, 87-40
St., Richmond Hill, 
847-5619.

8. V. Kalytis, 25
Great Neck, N.Y.
HU 2-1896. 'J. -

' f95’ LMifakįėnė, 111 Groh- 
mans La., Plainview, N.Y. Tel. 
(516) OV 1-6172.

lt). K. Miklas, 71 Farmers 
Avė., Plainview, N.Y. telef. 
(516) WE 5-0896.

Padėka
Nuoširdžiai dėkoju Bostono 

Moderniojo Teatro grupei ir 
Jos režisierei Beatričei Kerbe- 
lienei, kad, nepabūgę kelionės 
vargo, atvyko į New Yorką ir 
spalio 9^ suvaidino “Mūsų mies

Uhi-

New Jersey — J
1. A. Rugys, 212 Lawrence 

PI., Paterson, N.J.
2. P. Lukoševičius, 531 Eli- 

zabeth Avė., Elizabėth, N.J.
3. J. švedas, 1248 Waverly 

PI., Elizabėth, N J.

DalL V. Vizgirda buvo nuvy- 
kęs Lietuvon, kur dalyvavo sa
vo kūrinių parodos uždaryme.

> Aplankė Vilnių, Kaimą, Palan- 
? gą, Anykščius.

Kultūros klubo parengimas 
bus spalio 22 Lietuvių Piliečių 
draugijos didžiojoje salėje. Pro
gramą atliks išraiškos šokėja 
Nagienė ir jos mokinės iš Mon- 
trealio. Literatūros dalyje gir
dėsime H. Nagį, A. Gustaitį, S. 
Santvarą.

Pabaltiečių koncertai, rengia
mi Baltų draugijos, tęsiami ir 
šiais metais. Pirmas koncertas 
bus lapkričio 23 Jordan Hali. 
Programą atliks Aldona Stem- 
pužienė. Kitas koncertas bus va
sario 7, dainuos estų tenoras 
Naano Paldoir trečias koncer
tas — balandžio 7 su latvių pia
niste Vera Leinvebers.

STatfl 2-5043

MaHta P. Balas
FUNERAL HOME

Moderni koplyčia - Air conditioned 
A J. BALTON-BALTRŪNAS 

' Ucensed Manager
& Notdry Public

M0 Grand 8L, Brooklyn 11, N.Y.

Taip pat nuoširdžiai dėkoju 
visiem, kurie priėmė - artistus 
nakvynėn ir suteikė pagalbą pa
čiam teatrui, būtent — Cerke- 
liūnams, Dičpinigaičiams, Vizba
rams, BaltruŠaičiams, Jasins- 
kams, Vainių šeimai, Vaičin- 
liams, Žukauskams, Simonaičių 
šeimai, J.P. Višniauskams, Duo
bai, Daukantui ir kitiems. Ypač 
dėkoju Marytei šalinskienei, ku
ri parūpino režisierei gėles ir 
suruošė vakarienę visai teatro 
grupei.” . • * J.

Dėkoju Lietuvos Atsiminimų 
ir Laisvės žiburio radijo valan
doms, kurios garsino vaidinimą; 
parapijų klebonams — prel. J. 
Balkonui, kun; N. Pakalniui, ku
nigui J. Aleksiūnui, kun. A. Pet
rauskui — už mūsų parengimo 
paskelbimą savo biuleteniuose;

Dėkoju visiems spaudos au- 
kotojams^urie prisidėjo auka 
ir atsilankė į Darbininko pobū
vį. . . ; i

Tėv. Petras Baniūnas, O.F.M., 
Darbininko administratorius

Baltų draugijos banketas ren
giamas lapkričio 6 lietuvių pilie
čių draugijos 3-čio aukšto salė
je.

Lietuvaičių Sibiro maldakny
gės , tifonas. Balfo vakare Bosto
no pagrindiniu programos 
punktą buvo lietuvaičių; Sibiro 
maldaknygės “Marija gelbėk 
mus”, filmas. Pagal tos malda
knygės žodžius filmą susuko A- 
merikos katalikų televizijos 
centras Baltimorėje. Filmas jau 
buvęs rodytas per NBC televi
zijos stotį pavergtų tautų sa
vaitės proga.

Filmas parengtas, gana įdo
mia forma. Pradžioje rodomas 
Pabaltijo valstybių žemėlapis, 
kurio centre yra Lietuva. Že
mėlapis apraizgytas spygliuoto
mis vielomis. Toliau pasakoto
jas sako, kaip buvo ištremti 
žmonės, kaip kentėdamos Sibi-

1 B. SHb rSiBoskas

GfUmercy 5-1437

kai kurie Lietuvos vaizdai: Tri-

vietovėje, parduodami įvairaus

LAKE R0NK0NK0MA Muttarimą už tetai pri

rėš žodį kun. Liongino Jankaus

parengimo globėjas, pasveikino

už getą talpos darbą. Dar trum-

dyboe pirm. kun. V. Martinkus.

Druskone Hali,Andes, N. Y. 
Telef. 91^676-4661, skambinti 
po 9 vai. vakaro.

I vai. UKo • Now Ybdto. Pūna 
kaina $10,500, įmokėti $3.000. 
y—AAf 4ŪAJL4 IU WĮJII> TfMRin —“• itafr.

Moteris ieško dviejų ir pu
sės kambarių boto. Skambinti 
647-5016 kasdien nuo 4 iki 6 v. 
popiet.

Woodhaven, N.Y. prie gero 
susisiekimo, ramioje,. gražioje 
vietoje išnuomojamas naujai 
atremontuotas erdvus kamba-

spygliuotomis vielomis apraizgy
tu žemėlapiu. Dar pasakoma, 
kad jis susuktas pavergtųjų Ura
tų savaitei prisiminti. Taip pat 
sakoma, kur veda bedieviškas

Connecticut
1. V. Vaitkusį'10 John St., 

Waterbury, Conn.
2. Z. Dapkienė, 75 Amherst 

St., Hardford, Conn.

vaitės tautiniuose - rūbuose, 
Aušros Vartų Marija,' senutė 
suklupusi prie nužudyto ir dar

New Yorke,? gatikųa naudotis 
virtuve. AP 7-2996. ' ' % *,

Reikalingas vyras ar moteris 
savaitgaliams prie ligonio; In
formacijai skambinti vakare 
FL 9-1615. - . 7

NEW BRITAIN, CONN.

TeL 8A 9-1181

EVcrgreen 84770

Joseph Garszva
GRABORIUS 
BADSAMUOTOJAS 

231 ąSEOEGRO ĄVE.

Filmą reikėtų rodyti kiek ga
lima daugiau amerikiečiam, nes 
filmas anglų kalba.

šį Balfo parengimą pradėjo 
ir pravedė pirm. A. Andriulio-

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 
844)2 JAMAICA AVĖ. 

(prie FOrest P*way Statkm) 
Wooctaven, N. Y. 

Suteikiam garbingas laidotuves. 
Koplyčios nemokamai visose 
miesto dalyse; veikia ventiliacijB. 

TėL VlrgMa 7-4499

land Avę., Kearny, N.«J.

z<!

•v. Karolio kaplnčsu apaHo 9 patventlntM paminkiau Vytai ValuMhri, karto tragMkal turo motociklo ka
tastrofoje praeitais metalo spalio 4. Jie buvo žymus fotografas. Nuotraukoje — kalrbj velionies motina M 
Clevelando, detintje — na4ie Vanda Valaitienė su trim ittkretdm. Šventina kun. V. DabuSis.

Nuotr. V, Maželio

Metmenų žurnalo literatūros 
vakaras dėl susikirtosios datos 
tu “Nemunas žydi” gastrole 
New Yorke nukeltas į lapkričio 
20 d., sekmadienį, 4:30 vai. v. 
Transfiguracijos bažnyčios salė
je, 64-14 56th Rd., Maspeth, 
Oueens. Programa lieka ta pa
ti: rašytojai Marius Katiliškis, 
Liūne Sutema, Gunars Salinš, 
aktorė Dalia Juknevičiūtė ir 
Metmenų redaktorius Vytautas 
Kavolis. Įėjimas 3 dol. auka.

Simonas Gudas, lietuvis patri- 
jotas ir lietuviškų tautinių bei 
bažnytinių reikalų rėmėjas, rug
sėjo 7 mirė W. Orange, NJ. Po 
pamaldų Švč. Trejybės bažny
čioje Newarke, N.J., palaidotas 
Holy Sepulchre kapinėse North 
Arlington, N.J. .

ATITAISOME

Darbininko Nr. 65 spalio 4, 
buvo paskelbta žinia, kad Vla
das Plaušinaitis, gyvenęs So. 2 
st., Brooklyne, miręs buvo pa
laidotas miesto lėšomis.

Velionies sesuo Sofija Macys- 
Plaušinaitytė, gyvenanti )¥ater- 
bury, Conn., laišku Darbininko 
redakcijai praneša, kad “Vladas 
Plaušinaitis jo sesers pastango
mis ir lėšomis buvo palaidotas 
liepos mėn. 11 d. per Stephen 
Aromskio laidojimo įstaigą, 
bet ne miesto lėšomis.” Už klai
dą atsiprašome.

Kas nori išsikelti iš miesto 
ir įsikurti gražiuose Catskill kal
nuose? Dabar yra gera proga. 
Ten reikalingas privačios ligo
ninės raštinės vedėjas (Busi
ness Office manager) ir rašti
nės tarnautojas ar tarnautoja. 
Amžius nesvarbu Geros saly - 
gos. Reikia žinoti šiek tiek bu
halterijos. Kreiptis: dr. V. Sla
vinskas, 352 Broadway, Monti- 
cello, N.Y., 12701, tel. (914) 
794-6660.

AirConditioo

su žmona Diane Batchelder Na
maksy, kuri taip pat turi kapito
no laipsnį, tarnauja Havajuose, 
kur dar pasiliks dvejus metus. 
Vakarais A. Namhksy studijuo
ja Havajų universitete ir ruo- 
tiasi magistro laipsniui. Anks- 

rys su baldais ir patarnavimu. Roxbury, 37 Oriole SL 
Kaina prieinania. Pageidauja
mas rimtas asmuo. Skambinti 
VI9-5524. J

Adolfas J. Namaksy, Jr. pas
kutiniu laiku Air Force tarny- re lietuvaitės. parašiusios mal
toje pakeltas į kapitono laips- daknygę “Marija gelbėk mus”, 
nį. Kapitonas Namaksy kartu Puslapis po puslapio parodoma 

mergaičių ranka parašyta mal
daknygė. Tada siluete matosi 
dvi suklupusios mergaitės, o 
anglų kalba perduodama mer
gaičių malda. Perduodant mal-

KARLONAS
FUNERAL HOME

CARROL
FUNERAL HOME

Ine.
PETRAS KARAUTO8, »▼.

Brooklyne parduodamas 1 šei
mos namas su 6 kambariais ir 
2 vonios kambariais. Gazo 
mas, arti mokykla ir St Micha- 
el bažnyčia. 12, 50 0 dol. Tel. 
TA 7-0058.

COSMOS
PARCELS CXPRE88 

CORPORATION
108 Weut Street

New York,M.T. 10011 
Tel. CH 2-3006

Mes siunčiame dofamj siuntinius | 
LIETUVĄ ir visM USSR Respub
likas.
Kiekvieno siuntinio Įteikimas adre
satui garantuotas — gavėjas neturi 
nieko mokėti.
JOsų patogumai — mes sandėlyje 
turime <ttdei| paatrinktmg prekių et- 
momis luinomis., 
Atidaryta: nuo 9:20 ryto 1M 7 vak. 
kasdien Ir sekmadtatiais nuo 10 
to iki 4 p. p. Kitu laiku susitarus.

WORCESTER, MA88.

statome įvairaus dydžio

davimus ant mūsų arba

Mnhką Andrių Armoną 
Irt. 516 AN 1-2864

LAIKR0MIMNKA8


