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sbas, kol bus Amerika Vietna-

r

Stebima, ar komunistai mėgins apgauti LBJ derybę siūlymu. ežiaus įspėjimas jėzuitam

nieko negali padaryti Jitega- 30 talkininkų! Bet tai nesu*
Ii nejaudinti dienos fak- 
iaigono gyvenimo. Pvz.
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&i negera, įprasta yra su
prasti kaltininką, atpirkimo 
ožį. Sovietuose kaltė priskiria
ma sabotažninkam, veltėdžiam

LBJ kaltinamas, kad sukėlė komunistam vilčių, jog Ame
rika kapituliuos karui ilgiau užtrukus...

nos negeros- apie nesu valdomą k
_ . .... __ : ..__ _ J- .. ' Į

tą ir neklysta tik partija, ir jos 
kritikuoti nevalia. Amerikoje 
priešingai: klaidos priskiriamos 
partijom, kongresui, preziden-

— kam jis nėleitžžp duoti rim
to smūgio komunistam; iš kitos 
pusės ~ kam jis nepriima ko
munistų sąlygų derybom..

Sustojam ir prie naujausio 
kaltinimo, kurį paskelbė J Al

■
■W

Aįi .

neribos atstovas H. Ca- 
ge, kaip informavo AP, 
ytą išėjo į gatvę ir pa- 
nkoje viešai pardavinė- 
erikinius šampanus, ra- 
afatus, foto reikmenis, 

drabužius, karinį 
dėžutėse ir t.t. Ambasa- 
tuojau paskambino lai- 
laliniui ir pareikalavo, 
tų imtasi žygių. Laivy-

leidimus ir kitokius popierius, 
o tie paprastai dokumentais

nas paskambino Vietnamo ū- 
kio ministerijai ir rekomenda
vo imtis žygių- Ministerija pa
skambino policijai ir įsakė im
tis žygių... Sirenos sukaukė,
policija prisistatė. Kontraban- yra apsirūpinę. Jei dokumentai 
da buvo konfiskuota. Kaltieji netvarkoje, policija turi teisę 
sumokėjo baudas, kurios dydis nubausti spekuliantą -kontra- 
100 proc. prekės vertės. Paskui 
pasirūpino atgauti prekes. Ki
tą dieną rinkoje buvo tos pa
čios prekės. Tik kainos buvo di
desnės, nes reikėjo atgauti su
mokėtos baudos pinigus.

bandininką 100 procentų pre
kės vertės. Antru kartu bau
džiamas jau gali būti iki 3 mė
nesių kalėjimo. Bet tai retai at
sitinka. Prieš 3 mėnesius — 
kaip aiškino policija, buvo su-

lios prekybos rėmimą ir net jos 
gabenimą karinėm priemonėm, 
už valiutos machinacijas.

šitokį faktai jaudina visuo
menę. Kongresas pasiuntė sa
vo komisiją reikalo ištirti. Bet 
kai Vietnamo ' min. pirminin
kas Ky ėmėsi griežtos priemo
nės spekuliantam — mirties 
bausmės, kilo pasipriešinimas. 
Klausimas lig šiol be sprendi
mo, kaip ir karas su komunis
tais nesulaukia galutinio spren
dimo.

EŽIUS IR JĖZUITAI: įspėjo dėl tamsių jėgų, kurios 
įjasi vidun 
aus Paulius lapkričio 
įėjo Romon susirinku- 
aiitų atstovam — jų bu- 
iš viso pasaulio. Pagal 

rmaciją popiežius kalbė

bę Bažnyčiai ir popie^ 
kalbos ištraukos, kurią 

ė N.Y. Times, matyti, 
piežius kreipėsi specia- 
izuitus, sakydamas, kad 
Mtikimas yra ypatingos

Fedro Arrupe, JizurtŲ generolasPopiežius Paulius VI, susirūpinęs
»m tarp jūsų ir mūsų, 
r yra ir koki turėtų bū- 

Jėzaus bendruomenės
tosios Bažnyčios, kuriai 
rti ir atstovauti Mes tu- 
avišką pavedimą".
i santykiai?” klausė po- 
ir pats atsakė: "Ar jūs, 
kariai, norite išlikti šian- 
ytoj ir visuomet tuo, 
► buvote nuo jūsų {kūri
nos katalię Bažnyčiai ir 
iškajam Sostui? šis mū- 
įsimas būtų nepagristas, 
sų ausų nebūtų pasiekę 
r gandai dėl jūsų bend
ras, o taip pat dėl kitų 
ų brolijų, dėl kurių ne
slėpti mūsų nustebimo 

kuriais atvejais susirūpi-

s ir gandai - dėl ko- gįž«> B Maskvos pro Prahą, 
įklų? Iš tolimesnių reto- 
x>piėžiaus klausimų aiš- 
iki ženklai, kurie kelia 
inimą:

Doktrinos iškrypmtas: 
ius pavertimas istorinių 
bių padaru, apsprendžia-

Bažnyčiai.
N.Y. Times vertino popie

žiaus kalbą kaip “nepaprastai 
aštrią”, nukreiptą prieš “prog
resyviausią jėzuitų elementą”, 
prieš “progresyvų sąjūdį tarp 
jėzuitų”, prieš tuos, kurie “sie- 

. kia didesnės intelektualinės 
laisvės pasaulietiniais klausi
mais”.

Jėzuitų visame pasauly yra sios veikimą.

36,000. Dabartinis jų genero
las yra ispanas Pedro Arrupe. 
Jėzuitai laikomi “mokyčiausiais 
vienuoliais” — turi 33 univer-
sitetus, tarp jų 28 Amerikoje. 
Bet ta proga vienas laikraštis 
pastebėjo: Kristaus Bažnyčia 
buvo pastatyta ne ant rabinų 
išminties, bet ant žvejų nuovo
kos, pridėjus prie jos šv. Dva-

bune kor. B. Sloctim, priklauso 
prie Vietnamo “gyvenimo sti
liaus”. v 1 '

3. Pagal W.;J. Tribūne infor
macijas Amerikos skiriamos 
Vietnamui ūkinės paramos į 
juodąją rinką' nueina 40 proc., 
karinės paramos 5 proc., o ka
riam aprūpinti skiriamų prekių 
į vadinamas krautuves nu
eina juodai rinkai 20 proc. Pa
gal Times informacijas Ameri
ka išsiunčia 'vadinamiem PX 
prekių už 12 miL dol mėnesiui. 
Taigi tik iš tų prekių nueina į 
juodąją rinką už porą milijonų 
per mėnesį. Apskritai juodojon 
rinkon pakliūva iš Amerikos 
siunčiamų prekių po pusę mili
jono doL kasdien.

4. Buvo atsitikimų, kad ko
munistus išstūmus iš jų pozici
jų, rasta ryžių amerikiniuose 
maišuose, amerikinių maisto dė
žučių ir net amerikinių įrankių 
kurie priklauso jau prie kari
nės paritmto^ . _ •

5. Juodajai rinkai talkina ne _ _______ _ ___
tik spekuliantai. Lapkričio 15 Havns v., Mariampolės ap. Gim- 
nuteistas Amerikos laivyno ka- baigė Marijampolėje

1914. Karo metu mokėsi medi
cinos .Maskvoje, bet grįžęs 
1915-17 buvo Vilniaus Ryto 
gimnazijos mokytojas. Nuo 
1917 mokėsi Muenchene ir

zidentui Johnsonui — kam jis 
gubem. Browno negynė; kam 
jis partija nesirūpino, jai neva
dovavo; kam jis prileido parti
ją prie bankroto — net ir toki 
žodžiai pavartojami!

Kai Vietnamo komunistai vi
sas derybų galimybes atmetą ir 
imasi karinės iniciatyvos iš nau
jo; kai skelbia, kad neis į dery-

MIRĖ DR. ANTANAS GYLYS
Dr. Antanas Gylys lapkričio 1921 ten gavo filosofijos dakta- 

15 mirė Arizonoje. Laidojamas ro laipsnį, o 1924 medicinos 
Chicagoje, III. pirinadionj, lap- daktaro. Nuo 1924 iki 1934 Kau 
kričio 21 iš Paškaus laidotuvię no universitete teologijos-filo- 
biuro.

Dr. A. Gylys mirė visai ne
sirgęs. Į Arizoną buvo nuvykęs 
atlankyti žmonos, kuri ton gy
dosi nuo artričio.

ti gali kiekvienas — ir kaip už Alsopas netiesiogiaidar įspėja 
tai bausi... . prezidentą, kad nesusilauktų

Šiuo metu, kai demokratam naujo specialaus kaltinimo — 
nekaip išėjo su lapkričio 8 rin- — davęsto komunistę apgauna* 
kiniais, pasipylė kaltinimai pre- mas, kaip tai nutiko su prezi

dentu Trumanu, kai komunis
tai jhm pasiūlė dorybes.

Alsopas mano, kad netrukus 
Vietnamo komunistai pasiūlys 
derėtis. Derėtis vienašališka są
lyga — kad Amerika sustabdy
tų karo veiksmus. Jeigu prezi
dentas su tokia sąlyga nesu
tiks, tada galės sustiprinti pro
pagandą, kuri ir dabar varoma 
prieš Ameriką Amerikos “drau- » . 
gų”, “sąjungininkų” ir “pilie
čių — dvasios vadų”, kurie rei
kalauja nutraukti bombardavi
mą. Jeigu sutiks, tada pasikar
tos dorybę istorija...

Ir Alsopas primena kai ku
riuos tos istorijos įvykius.

1. Korėjos komtnistai, kaip 
dabar Vietnamo, skelbė: jokių 
derybų, kol bent vienas ameri
kietis Korėjoje...

2. 1951 pavasarį gen. Matt-

Sofijos fakultete kaip docentas 
dėstė pedagoginius dalykus. 
Nuo 1935 įsisteigė kliniką ir 
vertėsi privačia gydytojo prak
tika. . _

aktyvus visuomeninėse hew Ridgway surengė Šaunią 
organizacijose — Blantobės ofenzyvą. Sovietai pamatė, kad

kovo 14 Jurginiškių kaime, Gar- Mokslo Akademijos vaidybos

Izraelį pasmerkė
....— Saugumo Taryboje lapkri
čio 16. Amerikos atstovas Gold- 
bergas pasmerkė Izraelio agre
siją lapkričio 13 prieš Jordani
ją-
....— Apollo projektas mėnuliui 
pasiekti atsieis 25 bilijonus. 
Tik vienas astronauto drabužis 
atsieina 30,000 dol.

los pirmininkas, vyriausio lie
tuvių tremtinių komiteto pirmi
ninkas. Amerikoje nuo 1952 
apsistojo New Yorko valstijo
je — buvo gydytojas valstybi
nėse psichiatrinėse ligoninėse.

LIKIMAS AMERIKIEČIO, keliavusio iš Maskvos Paryžiun
Čekoslovakijoje suimtas A- 

merikos kelionių agentas Vla- 
dimir Kazan-Komarek, kai jis

Tebelaikomas suimtas nuo spa
lio 31. Čekoslovakijos valdžia 
kaltina jį “išdavimu”, “žudy
mais”, “pogrindžio organizaca-

veno Čekoslovakijoje. Pabėgo 
iš jos 1948 ir gavo Amerikos 
pilietybę.

kviestą Inturisto. Grįždamas iš 
Maskvos tiesioginiu lėktuvu į 1 
Paryžių, specialiai sustabdžiusi 
lėktuvą Prahoje, buvo išlaipin-1 
tas. Prahoje jis buvęs nuteistas 
už akių dar 1963. Keisčiausia, 
kad apie jo suėmimą Amerikos 
pareigūnai tylėjo porą savai - 
čių. Pirmoss žinios apie su- 
ėmuną atėjo iš moters, kuri 
skrido tuo pačiu lėktuvu ir ku-

- Vėl vienu daugiau!
Džiaugiamės, kai rinkimuose 

laimi amerikiečiai, kurie yra ir 
Lietuvos draugai. Juo didesnis 
džiaugsmas, kai laimi rinkimus 
patys amerikiečiai lietuviai. 
Apie vieną tokį laimėjimą in
formacijų pateikia Antanas 
Sniečkus, Laisvės žiburio bend
radarbis, angliškoje laidoje.

pastovios tiesos ir ne- Jis yra Harvardo kelionių į* Vy^?ausy^eį' P”1^0™870 

no pastovumo, kurio biuro prezidentas Cambndge. 
u ir pagrindu yra Ap. Jis buvo nuvykęs į Maskvą į 
L kelionių biurų konferenciją, frrlrrr kaštuoja?
tokakymas nuo askezės: ------------------------- ---------- ---------- .
vardan veiklos atsisakyti
rasinių, asketinių praty- Amerika — ne! 
ildos, sąžinės apyskaitos, 
bėjimo su Dievu.
raminto paneigimas: no- 
irėti į klusnumą, kuris 
*sminis jėzuitų ordinui, 
asmenybės pasireiškimo

asmenybės varžymą.
upaMutėjimas: noras pri- 
pasaulio paprotius ir jo 
itetą, užmirštant, kad 
ius šauklys, kuris eina su 
is skelbimu, negali asfrni- 
(su pasauliu)”, nes tada 

i netenka skonio ir apaš- 
orybės, 
iežius kalbą baigė tikėji- 
ad jėzuitai esą toki pat, 
ie yra buvę praeity, išti- 
mvo steigėjui šv. Ignui 
i, ir kad jie reikalingi

— Valstybės departamentas 
lapkričio 15 paskelbė, kad vals
tybės departamentas tebėra 
prieš kom. Kinijos priėmimą £ 
J. Tautas.

Kas populiariausias

000 dol. Jis surinko per 500,

10 dol.

Kalifornijos gubernatorius, pa- vasario mėn. 
gal Gallupo informacijas esąs 
populiariausias tarp visų išrink
tųjų. Visoje. Amerikoje jį pa
žįsta 75 proc., mažiausia pie
tuose — 63 proc., daugiausia 
kolegijų studentai — 94 proc. 
Opinija apie jį palanki visame 
krašte: 54 už, 18 nepalanki, 28 
be nuomonės.

vo išrinktas į Pennsylvanijos 
legislatūrą, iš 123 distrikto, res
publikonų sąraše.

Išrinktasis Uritis lietuviško
je transkripcijoje turėtų būti 
tariamas ir rašomas kaip Jurai-

tis ... Jis 33 metų, kilęs iš

Tautose J. A. Matikes prabilo, 
kad atėjo metas derybom; tik 
derybom neturi būti jokio ka
rinio spaudimo... Vadinas, pa
liaubos.

3. Prezidentas Trumanas į- 
sakė generolui Ridgway ofenzy-

miamą smūgį. Prasidėjo dery
bos Panmunjome. Bet kaip Al-

siūlė derėtis tik tam, kad iš 
vengtų karinio sunaikinime; 
kad turėtų laiko persigrupuoti

Dame universitete bakteriologi
ją, vadovavęs amerikiečių pro
fesorių grupei, kuri rengė švie
timo programą Kenijai, Zambi
jai, Kongu, porą metų Gitano
je buvęs kolegijos departamen
to direktorius, buvo taip pat 
So. Bend Marijos kolegijos pro
fesorius. Paskiri perėjo į biznį: 
patarėjų komitete televizijos 
švietimo programai, Shenan-

Rumnnijos komunistai blokuoja Maskvą ^1irp"kybos rūmų dire,rto’

Kanados užsienių reikalų 
ministeris* Martin lapkričio 15 
lankėsi pas popiežių Paulių ir

sakymo vaisius buvo tas, kad 
karas ėjo dar dvejus metus ir 
pareikalavo iš amerikiečių pa* 
pildomai 90,000 gyvybių. Tas 
vienašališkas karo įvykių su
stabdymas — vertina Alsopas- 
buvo pati nelemčiausia klaida, 
kokias tik Trumanas padarė. 
Jos priežastis — kad Truma
nas negalėjo patikėti, jog dery* 

’ bos tebuvo siūlomos apgaulei.
4. Dvejų metų derybos ne

nio susitarimo, jei kom. Kini-

zyva, kurią ji organizavo išva
karėse tų derybų, kuriose bu
vo prieitas dabartinis susitari-

tų kongresą, kuris pasmerktų vietai laikytų tai priešinga neu- 
Kinijos komunistus, Sovietų trahimuL

lapkričio 16 Bath, Maine. Buvo 
79 metų amžiaus. Velionis buvo ,x 
gimęs Jurbarke, Lietuvoje. įį

šešias Amerikos Ir Anglijos naf- ny, kurto vfeą savaitę praleido vyriausybės politiką pietų Ari- 
tos kompanijas. Austrijoje, jspėjo Austrijos vy- joje.

laisvai, nore jo abudu tėvai, Tmmaną Jei betgi -
jmgB ir Juhja. jau gimę A- AboRS p,k,ltino 
menkoje. Jis aktyvus lietuvių 
bendruomenėje. Lietuvių Die-

vilčių didinimo komunistam,

kilmių vadovas, šv. Jurgio lie
tuvių parapijoje buvo šv. Var- 

. do draugijos pirmininkas, yra 
ketvirto laipsnio Kolumbo vy
čių narys. Aktyvus ir eilėje ki
tų organizacijų.

Su malonumu šią A. Snieč
kaus informaciją apie naują le- 
gislatūroa narį George A. Uri
tis prisietom ir skaitytojam.

agentūros direktorius, aiškinda

ti su Vietnamu ir imtis greites
nių žygių.
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Kariuomenė budi tautos ir rioo buvo sudaryta Apsaugos išlaikyti savo klabą, kultūrą ir 
valstybės laisvės sargyboje. To- Taryta. - -
dėl laisvus tautos taip brangi- Bėk vėliau buvo paskelbtas 
na, gerbia ir myH savo karino- ats&nkimas į tautų, kviečiant 
enę. Ar valstybė būtų demo- visus, pajėgiančius pakelti gin- 
kratinė, mūftarioė, ar net ir pa- 
cifistinė -tariUAnwHw$ svar-

savo tautinius papročius ir pri
sidėti prie Amerikos Pjauti
nio gerbūvio. .

Tiek musų, tiek mūsų tė
vų karta pergyveno nemažai į-

doL Sovietų Rusijos pavergtų 
tautų kultūriniam išsilaikymui 
išeivijoje M įsteigti Laisvės Ad- 
ministraciją, kuri būtų pataria
masis organas JAV valdžiai už
sienio reikalam bei Rytų Euro
pos reikaluose dėl kooauninno. 

< žvelgiant į praeiti matysime, 
kad įvairių rezoliucijų ir įvai
riais tikslais Amerikos lietuvių 
Tarybos rūpeščhi buvo praves
ta gana apsčiai. Todėl šiandien 
Amerikos lietuvių Taryba nebe-

nū labai atydžiai, nuodugniai ir 
rimtai. To rezultate iki šiai die
nai liko daugybė tomų kaltina
mosios medžiagos apie Sovietų 
Sąjungos vykdytus ir tebevyk
domus žiaurius ir baisius nusi- sinaudoja atskirų naujų rezoliu-

Ititvės tūriam. me daryti rinką, tad tad ta su- 
tartis nebūtų paprašyta.

MOS turimą bildėti ir atidi VI
SUS įvykius, kurie galėtų liesti 
mūsų reikalus vienokiu ar kito
kiu būdu. Pav., Amerikos Lie
tuvių Tarybai, patyrus apie No
belio taikos premijos paskyri
mą nepalankiam lietuviams as- 

buvusiam Švedijos

bėtofa btanB. sta inriitoeiios 
lankia svarbus darbai kužda- 
V&ĮaSL

Kibus ytabartinin metu svar
bus Amerikos Lietuvių Tarybos 
rūpestis yražygial dėl JAV —- 
Sovietų Sąjungos konsuiiarinės menini 
sutarties pasirašymo. Iki šiol užsienio reikalų ministeriui B. 
Amerikos Lėeturių Tarybai pa
sisekė ąos sutarties p^fflr^šymą 
■sulaikyti Tri*ton Šfoni* diėnA- 
mistasprąjektas vėl pajudėjo.

merikiečius, kad šitoji sutartis 
nebūtų praktikoje įgyvendinta. 
Mūsų uždavinys yra įtikint JAV 
vyriausybę, kad toji sutartis ne
būtų legali laisvojo pasaulio 
tautų akyse.

Lietimai nuo pat senovės bu
vo narsūs kariai Lietuva turė
jo ir labai garsių karo vadų. Jie 
ne tik apsaugojo savo tautos 
laisvę ir nepriklausomybę, bet 
sugebėjo prijungti dešimterio
pai didesnius plotus už savąjį 
kraštą. Ir šiandien; po 500-600- 
700 metų, tie karo vadai mini
mi su pagarba.

Mindaugas, Algirdas, Kęstu
tis, Gediminas stebino pasaulį 
savo kariuomenių nepaprastais 
žygiais, jų narsumu ir patvaru
mu. Na J^ky^jtnjĮoyįų var
tai ne tartą buvo laužiami Vy
tautas Didysis Lietuvą padarė 
didžiausia tuometinėje Europo
je valstybe irgi tik savo kariuo
menės pajėgumo dėka.

Generolui Tadui Kosčiuškai 
Amerikoje įsijungus į kovą už 
šio krašto nepriklausomybę, su
siorganizavo keli būriai karin
gų lietuvių- Buvo įsteigta ir ka
rinio pobūdžio organizacija, iš
leistas karo statutas, šie entu-

prilausomybei grasė iš visų j 
pusią nedraugingi kaimynai. j 

Susirinko apie 15,000 savano- i 
rių, kurie pagal išgales ir suge- ] 
bėjimą stojo nelygion kovon. 
Savanorių pulkai buvo papildy
ti mobilizacija.

Ir senoji Lietuva, ir naujoji ‘ 
nepriklausoma Lietuva neteko 
laisvės ir pateko vergijon ne 
dėl karių kaltės, bet dėl poli
tiniu sąlygų, kurios buvo daug 
galingesnės ir pajėgesnės. Ne 

... kariuomenė lėmė 1940 liūdnuos 
sius įvykius. <

* Minėdami nepriklausomos 
Lietuvos kariuomenės atkūri
mo sukaktį ypatingai prisime
name tuos, kurie padėjo mum 
tą nepriklausomybę atgauti, 
daugelis net gyvybės nustodami.

Išvyko su ginklu rankoje ir 
nebegrįžo... Išvyko paklusę tė
vynės šaukimo, kovojo ir vylė
si geresnio savo krašto ryto
jaus.

Jei norime šiandien, pabūti 
su tais tautos didvyriais — ne-

galima sakyti, kad jau dabar tu
rime pilną supratimą ir orien
taciją — kas yra mūsų Ameri-

Mūsų lietuviškoji išeivija yra 
atspari, gana vieninga ir išliku
si tvirtos lietuviškos dvasios. 
Šiandien mus visus jungia vie
nas bendras ir didelis rūpestis 
— tai atgavimas laisvės ir ne-

kaltimus Baltijos kraštuose ir 
tų kraštų žmonių beatodairinį 
naikinimą, ši byla buvo vienas 
didžiausių mūsų laimėjimų ko
voje už Lietuvos laisvę.

Prieš 12 metų senatorius 
Paul H. Douglas vėl įnešė re
zoliuciją dėl Sovietų Sąjungos 
okupuoti} Baltijos kraštų žmo
nių persekiojimų ir vykdomų 
ten kitokių nusikaltimų. Rezo
liucija buvo priimta vieningai. 
Ji įspėjo Valstybės departa-

cijų pravedamu, bet naudoja 
naują metodą, kuris jau seniau 
pravestas rezoliucijas kiekvie
nais metais stipriai patvirtina 
Vasario 16 proga duodamais 
šios šalies vyriausybės pareiš
kimais bei patvirtinimais, jog 
Lietuvos okupacija nėra ir atei
tyje nebus pripažinta.

Amerikos Lietuvių Tarybos 
veikloje vienas iš svarbių užda
vinių yra palankiai nuteikti a- 
merikiečių visuomenės opini-

sukelti

O. Unden, griežtais protestais 
Norvegijos parlamentui, Švedi
jos karaliui, amerikiečiųspau
dai, žinių agentūrom ir radio 
stotim — sėkmingai pasisekė 
tą paskyrimą sulaikyti. Chkago 
Tribūne dienraštis po to pa
prašė išsamus straipsnio šiuo 
reikalu. Visa tai prisideda prie 
Lietuvos laisvės bylos populia
rinimo. : ;

Nesenai amerikiečių fcteig-

į Europą kariškai organizuoti
ir prisidėti prie Lietuvos lais- galvokime vien apie jų kaulus 
vinimo. ir uavergtoie tėvynėje likusius

žlugus caro galybei, nemaža ju kapus. Visų savanorių, ka- 
lietuvių, tarnavusių caro armi- riu, partizanų patvari drąsa ir 
joje susiorganizavo į pėstinin- ryžtas kovoti su ginklu prieš te
kų batalionus. Vitebske, Smo- vynės priešą tesustiprina ir

triotai tikėjosi su tais batalijo- lietuvių garbingo vardo, bet 
mos grįžti į Lietuvą Rusijos veiksmingai prisidėti prie ben- 
«Mymą perimus komoms- ta išeivijos pastangų tėvynės ’?£££:
tam, lietuvių batalijonai buvo laisvinme. vo adv. Stanley Mankas. " Nuotr. K. Cikoto

J. VAIŠNORA, MIC

ROKI7AI
(4) x provincijos definitoriai, susirin-

rokitS statomas są- 
lygas atmetė, ir vėl viskas liko 

’tad* J”™ postovei.
lengva išlaikyti savo regula ir

nuosavybės neturėjo. Visus fon
dus, duotus ligoninių išlaiky
mui, valdė vyskupas arba kapi
tula. Iš tų fondų tam tikra su
ma buvo kasmet išmokama li
goninių išlaikymui. Patys roki
tai gyveno iš išmaldų- aųkų. 
Kartais ir tų pritrūkdavo, tada 
rokitus sirie^davo kapitula. Jos 
aktuose dataai yra užrašytos 
išmaldos, duotos rokitams. Pvz. 
1726.X.17 kapitula paskiria ro
kitams išmaldos 10 auksinių. 
1736X29 duota išmaldos 30 
auksinių. 1749X8 duota 80 flo-

delegatus: prelatą šantyrą ir 
sveikatos inspektorių Gruen - 
bachą. Tuodu padarė reviziją, 
viską ištyrė ir nusprendė roki- 
tų ligoninę pavesti bonifrat
ram. Rokitai, likę be darbo, gri
žo į savo vienuolyms Lietuvo-

6. ROKITAI ŽEMAIČIŲ VYS
KUPIJOJE
1) Varniuose

Antanas Tiškevičius, prieš 
tapdamas žemaičių vyskupu 
(1741), gyveno Vilniuje, ten bu
vo Vilniaus kapitulos kanaunin-

jus narius, ar esamus atleisti, 
bausti, pašalinti. Buvo nustaty
ta, kad Varniuose būtų ne ma
žiau kaip 6 rokitai- Iš atvyku
sių iš Vilniaus vieną jų —Vie- 
ževskį — paskyrė vyresniuoju. 
Jis turėjo globoti ligoninę, o ki
tiems buvp leista išvykti aukų 
įgkfc-NOTs ligoninę tvarkė ir 
ligonius prižiūrėjo rokitai, ta
čiau vyskupo patvarkymu, ligo
ninės galva arba direktorius tu
rėjo būti vyskupijos kunigas, 
paprastai altaristas, gyvenąs

nesine 'alga. Rokitai, kuriems 
pirmiausia rūpėjo ligoniai, su 
tokia keista tvarka sutiko ir sa-

Rdotai susilaukė dar vieno, renų. 1779X1 rokitams prašant 
[UOS rėmė ir globojo, tačiau ne nefešogiiuo, Sv^osto pripaži- išmokėta nuošimčiai nuo kapita- ___ . „ . ..
teų U tu. Vienuo- pop. Duot. xn • "

Roko broliją. Paskirtas Žemai- Taip sutvarkyta Varnių rota 
čių vyskupu, norėjo turėti roki- tų ligoninė gyvavo iki 1780 m.rokitai tarėsi su Vilniaus ber-

1737JV.1O apdovanojo juos į- pitulos žinioje. 1786X11 duota 
vairiais atlaidais ir pagyrė. jų išmaldos 88 auks. 26 skatikai.

tų jurisdikcijai ir vadovybei. 1 
iTilniaus kapitulos aktuose štai- bet dar ir didino. Vil-

’Rokitai savo ligonines ne tik

kalbėti”,
niaus kapitulos aktuose užrašy
ta, bd 1737.VH-29 nutarta ati-

yskupo ir kapitulos valdžios, kursudegė Muslausko namas, 
esantį šalia roldtų ligoninės, o 
tad pastatytų ligoninę mote-

1891 rokitams duota 490 auks. 
1792X8 rokitams už du metu 
išmokėta 1680 auks. Atrodo, 
tad XVIII a. gale rokitai išsi
laikė daugiau iš kapitulos au
kos, nei iš išmaldų, kurioms 
rinkti sąlygos buvo nepalan
kios.

5. ROKITAI MINSKE

ti Ir dar likę S& talerių.

mos pirkta storastienės Koš- 
čykovimės', pačią sumą palie
kant kapitulos žinioj; iš jos bus 
moklina ligoninei

retinbikais. Jie nortjo pasDai-

tai didžiausią audrą Washingto- 
ne. O jei amerikiečiai būtinai 
nori tai padaryti, mes kietai tu
rime siekti, kad už tai sutarty
je būtų įrašyta, jog sovietai už 
tai turi sugrąžinti Baltijos kraš
tam suverenines vaistyta} tei
ses, kad jos vėl būtų laisvųjų 
tautų tarpe. Kitaip ir prekybi
niai norai bus negarbingi ir 
kartūs.

Amerikos Lietuvių Taryba 
yra įsitikinusi, kad šioji sutar
tis yra žalinga Amerikai, nes so
vietinių šnipų šiame krašte ir menkos Lietuvių Tarybos užda- 
taip jau yra perdaug. Mes turi- viniai

tasis Lašvės. studijų centras 
bus mūsų ateities veiklos rams
tis. Tai mokslo institucija, ku
ri nušvies amerikiečiam kas 
yra komunizmas, atidengs jo 
baisumus ir nurodys kaip rei
kia su juo kovoti, ši mokslo į- 
staiga yra, remiama valdžios, 
karo vadovybės ir amerikiečių 
visuomenės. Ir iš lietuvių tar
po kvalifikuoti asmenys bus pa
kviesti dėstyti šioje mokslo įs
taigoje.

Tai tokie yra artimiausi A~

LIETUVOJE

ATEIZMAS LENINGRADO PAVYZDŽIU
Prieš porą savaičių Vilniuje 

atidarė ateizmo muziejų, —vie
nintelį tokio masto visam Pa
baltijy. Sprendžiant iš Cz. 
Sztandar (spalio 11) aprašymo, 
muziejaus rengėjai sekė pana
šaus Leningrado muziejaus 
pavyzdžiu ir iš jo yra gavę 
daug eksponatų. Būdinga, kad t___
vilniškis muziejus vadinamas tūra “Pirmosios kregždės”. Nu- 
ateizmo, o leningradiškis — re- ynatoma, kad tame paviljone 
ligijos muziejaus vardu. Iki jjyg apie 160 geriausių skulptū- 
Chruščiovas susiprato, kad bol- ros kūrinių iš įvairių kraštų, 
ševikam geriau apsimoka per- gg.)
daug nesigarsinti savo antireli
giniais veiksmais, visi tokios rū- _ Dvidešimt keturi bandy
tes muziejai Rusijoj buvo an- itetuvoie pramonei
tireliginiai muziejai. Pavadini- naftos Įąnkhi

Buvusioj bažnyčioj įrengto 
ateistinio muziejaus direktorius 
yra kunigas J. Markoms.

— Montrealio parodoj, pavil
jone “žmogus — kūrėjas”, bus 
ir prieš kiek laiko mirusio 
skulptoriaus J. Mikėno, jau po 
jo mirties premijuotoji skulp-

metų.
Vilniškiame muziejuje alto- lietuves žemėje yra naftos,

gimaL)

INFORMACIJOS ŠALTINIUS

Uškai, kaip ir lietuviškai.

(atkeltaiiZlML) pakvietimu vietos piliečiam 
padaryti. Jei mes patrauktume drauge su Amerikos lietuviais 

; bent vieną gerą žmogų į savo paminėti Lietuvos nepriklauso- 
; pusę, kuris atsakytų į šio atsi- mybės atstatymo sukaktis, 

šaukimo klausimus, nukreiptus Kiekvienos vietos bendruome-

už

rub.

Rokitus Minske įkūrė 1752m. 
kun- Tomas Stacevičius, Vil- 
niaus kapitulos penitendarius. . _ . . ______ w

T, . pašalpa- jjg ten užrašė rokitams sklypą Dar leido, tad rokitai važtaėtų čią Dar vyskupas totimą VieU-
1740X17 kapitula nutaria iš 2^^ kaimuose. Rokitai ant po vyskupiją ir rinktų sukas, neitų sodžių, priWawhwĮ rota 
sumųskirtų neturtingų mergai- dovanoto sklypo Minske pasta- įkurdinęs rokitus savo vys- tams, sumainė su P. Gurskio 
Čių pisogcm,duot pašalpą ro- ligoninę ir ilgus metus ap- kupijoje, vysk. Tiškevičius juos srti Varnių buvusia žeme, žino- 
kitara, statantiems ligoninę ir tarnavo ligonius. Jie ten išbu- atskyrė nuo Vilniaus roldtų, nės, matydavo rokttų pata
išlaikantiems per 30 abiejų iy- vo 1821 m. Tais metais Vii- perredagavo jų įstatus ir puri- šventimą slaugant ligonius, so
čių lipnių, vargšų ir nepajėgių- niaus vyskupas, išgirdęs, kad ffiro juos savo bei savo įpėdinių aukojo Varnių rokitams 6361

z rokitai neina tinkamai savo pa- pilnoje jurisdikcijoje. Vyskupas
Kaip jau minėta, rokitai savo reigų, pasiuntė į Minską savo vienu turėjo teisę priimti nau-

dekoracijos J. Ivanovo, režisie-

ražas, vaizduojąs Kazimiero nei teigiamai, nei neigiamai 
Liščinskio veikalo ("apie Dievo 
nebuvimą’3 sudeginimo aktą.
(Liščinskio tema yra ir A Ra- — Naujasis Vilniaus Jaunė
čiūno opera “Saulės miestas”), mo teatras spalio 13 d. išleido 

Tik tuo “altoriai* vietos” 8060011 “pasaką mažiems ir di-

tas muziejus įrengtas. Šiaip jau ghikai dideliame mieste”. Auto- 
duodamas tik adresas: Gorgio riai — M. Sluckis ir V. Miliū- 
g. 74. Tai iv. Karimtero baž- .nas Dainų tekstai j Vaifiū_

' (Elta)



Vaikystė su Tijūnaičiu
Tijūnaitis mirė. Laikraščiai 

apie jį nerašo. Lyg niekas iš 
plunksnos žmonių jo nebepri
simintų. O žinau, kad prisime
na jį daugelis. Nes daugelio 
vaikystė prabėgo bendraujant 
su Tijūnaičiu.

Mokytoją Stasį Tijūnaitį, 
Žvaigždutės redaktorių, labai 
mylėjo to meto Lietuvos vaikai 
bei jaunuoliai, nors dauguma 
niekada jo nematė ir nepažino
jo.

Aš pats nuo vienuolikos me
tų amžiaus pradėjau su Tijū
naičiu susirašinėti, o nuo tryli
kos pasidariau ištikimas jo 
bendradarbis. Vėliau mano iš
tikimybė blėso ir jau beveik 
visai buvo išblėsus, kai pirmą 
kartą su juo susitikau ir kal
bėjausi (tada jau buvau nebe 
vaikas).

Pirmasis pasikalbėjimas kar
tu buvo ir paskutinis. Nuo to 
karto Tijūnaičio niekada nebe
mačiau ir nieko apie jį nebe
žinojau. Man nebe vaikui (nors 
ir teberašiau eilėraščius vai
kam) jis buvo (nemalonu prisi

pažinti) lyg miręs. Dabar aš jį 
matau atgijusį. Jį man (kaip ir 
daugeliui kitų) atgaivino spau
doje paskelbtas liūdnas jo šei
mos pranešimas:

A. a. Stasys Tijūnaitis mirė 
š.m. liepos 22 d. Lietuvoje. Pa
laidotas liepos 25 d. Pravieniš
kėse.

Keista, kad, perskaičius šį 
pranešimą, mano mintyse atsi
vėrė ne šaltas kapas, bet pra
rastoji vaikystės pasaka, kuri 
buvo labai graži (nors ir grau
di) ir kurioje man tikrai teko 
gyventi. Pasaka ne vien su ne
rūpestingai krykštaujan- 
čiais vaikais, bet ir su pieme
nėliais ir našlaitėliais, su Vil
nių vaduojančiais kareivėliais. 
Į tą pasaką atklysdavo ir vai
kiška melancholija, suaugusiam 
beveik nesuprantama.

Savo kuklia mokytojo širdi
mi per žvaigždutės laikraštuką 
Tijūnaitis mokėjo įeiti į tūks
tančius lietuviukų bei lietuvai
čių širdžių. Jo veiklai apibūdin
ti tiktų toje pačioje žvaigždu
tėje 1928 išspausdintas jos ben
dradarbio poeto Mato Grigo- 

Ramunė Jurkūnaitė, nuvykusi iš Chicagos j Vokietiją, aplankė Vasario 16 
gimnaziją, lietuviškas šeimas; dabar studijuoja voki ečių kalbą Vienos uni
versitete. ' Nuotr. V. Brazaičio

A. t A.

STASIUI SIRTAUTUI

mirus, liūdinčiai brangaus tėvelio Marijai Virbickicnci, 

New Yorko Operetės choro narei, ir jos šeimai nuoširdžią 

užuojautą reiškia

Operetės choras ir jo vadovas M. Cibas

Mūsų mielajai vicepirmininkei MARIJAI VIRBICKIENEI 

ir šeimai, jos tėveliui

STASIUI SIRTAUTUI

mirus, giliausią užuojautą reiškia

Liet. Moterų Klubų Federacijos 
New Yorko klubas Dail. K. žoromskis rengiasi savo parodai, kuri numatoma vasario mėnesi 

Čiurlionio galerijoje Chicagojc. Vasary jis praleido Kcnnebunkporte, Maine, 
kur nutapė apie 50 paveikslų. Nuotr. G. Naujokaičio

Aš nesvajoju Panteono, ne. 
Kukli darbuotė mano.
Apsišarvavus idėja kilnia, 
Širdis jaunuolius gano.
Stasys Tijūnaitis gimė 1888 

gegužės 8 Vareikių Daržinin
kuose, Deltuvos valsčiuje, Uk
mergės apskrityje. Mokėsi Tau
jėnų ir Deltuvos pradžios mo
kyklose. Baigė Ukmergės mies
to vidurinę mokyklą. Išlaikė 
egzaminus į Seinų kunigų semi
nariją, bet, Suvalkų gubernato
riui nepatvirtinus jo seminari
jos auklėtiniu, įstojo į Veive
rių mokytojų seminariją. Dirbo 
prie spaudos ir mokytojavo į- 
vairiose vietose. Buvo Steigia
mojo seimo, I ir II seimo atsto
vu (krikščionių demokratų frak
cijoj). Mokėjo Esperanto kalbą.

Tokia man išėjo jo gyvenimo 
santrauka, naudojantis Lietu
vių Enciklopedija.

Blaivybės draugijos leidžia
mą žvaigždutę Tijūnaitis reda
gavo 10 metų (1923-1933), gy
vendamas Kulvoje (Jonavos 
vlsč.) ir Kėdainiuose. Netekęs 
žvaigždutės (ją perėmus nau
jiem redaktoriam), redagavo 
(ir leido) Kregždutę (1934-40).

žvaigždutė man paliko neiš
dildomą įspūdį. S. Tijūnaitis 
mokėjo 4 ją sutraukti daugybę 
bendradarbių, daugiausia - iš 
pačių vaikų tarpo. Daugeliui 
rašto žmonių žvaigždutėje teko 
augti ir bręsti, šiandieną jie iš
blaškyti po visą pasaulį. Nevisi 
bėra gyvi. Kaikurių likimas ne
žinomas.

Iš poetų žvaigždutėje aukš
čiausiai buvo iškilęs Vytė Ne
munėlis. Niekas gražiau už jį 
neparašydavo. Mokėjau beveik 
visus jo eilėraščius atmintinai. 
Ir šiandieną daugelį jų gale - 
čiau pacituoti. Cituoju vieną iš 
seniausiųjų bet nesenstantį, pa
čioje savo jaunystėje virtusį po
puliaria dainele:

Saulė žemę pabučiavo
Ir išnyko iš akių,
Paskutinis spindulėlis 
Pasiklausė, ko verkiu.

O mamytė nesugrįžo, 
O mamytės vis nėra . . . 
Nebenoriu tavęs laukti. 
Negera tu, negera ...

(Be mamytės)

Aš pats nuo 1926 pavasario 
ėmiau susirašinėti su Tijūnai
čiu, iš paskutiniųjų stengdama
sis pakliūti į žvaigždutę. Ir ne
sisekė. 1927 rudenį kažkaip ne
tyčia apsigyvenau Biržuose pas 
Vytę Nemunėlį, ir jis tuoj pat 
mane į žvaigždutę įvedė.

Vytė Nemunėlis, pradėjęs 
nuo žvaigždutės, plačioje visuo
menėje iškilo Mažųjų pasauliu, 
Drugeliais, Kiškio kopūstais ir 
kitais eilėraščių rinkiniais. Su
augusiųjų poezijoje jis yra 
mums gerai pažįstamas Bernar
das Brazdžionis.

Antras aukščiausiai žvaigždu
tėje iškilęs poetas buvo Pau
lius Preikšas, vėliau pasirodęs 
su eilėraščių rinkiniu Skudučiai. 
Neabejotinai talentingas. Jo 
likimas nėra man žinomas.

Tuo metu dar buvo suspin- 
dėję Stasys Jameikis ir Alek
sys Bulaitis. Bet abu greitai 
dingo.

Iš seniausiai žvaigždutėje pa-
sireiškusių ir šiandieną dar ne- 
dingusių poetų bei rašytojų ga
liu paminėti Z. Pipiraitę, Joną 
Gailių — Kuzmickį, Vyt. Ta- 
mulaitį; iš kiek vėlesnių — Jo
ną Minelgą, Aloyzą Baroną.

Iš tų, kurių likimo nežinau, 
prisimenu Joną Šiožinį, Anta
ną Zabulioni, Petrą Kondratą, 
Adomą Kereitį, Alfonsą Budgi- 
ną, Joną Najulį.

Rašė žvaigždutėje eilėraščius 
ir Mamertas Indriliūnas, vėliau 
gabiai pradėjęs reikštis literatū
ros kritikoje, žuvo pačioje sa
vo jaunystėje nuo Lietuvos pa
vergėjo.

Prisimintinas ir Stasys Sėle
nas, žvaigždutėje maža rašęs, 
bet nepadėjęs plunksnos į šalį, 
vėliau reiškęsis žurnalistikoje. 
Kuklus ir vienišas. Mirė New 
Yorke.

Negaliu užmiršti Reginos 
Stosiūnaitės. Prisimenu tik vie
ną jos eilėraštį, skirtą mirusiai 
motinai (paskutinės eilutės: Ta
vo veidas nors išbalęs, bet vi
lioja jis mane). Gal būtų išau
gusi gabi poetė (poetas buvo ir 
jos tėvas). Bet... gelbėjo savo 
skęstančią sesutę. Ją išgelbėjo, 
o pati paskendo.

Tai įvyko seniai: beveik 
prieš keturiasdešimt metų. Iš 
to laikotarpio turėčiau suminė
ti dar daugelį kitų žvaigždutės 
bendradarbių, žymesnių ir 
netokių žymių. Gerai atlikti to 
nesugebėčiau. Ypač netokių žy
mių skaičius būtų labai dide
lis. Tijūnaitis juos visus tėviš
kai globojo, per laikraštėlį ir 
laiškus vienus pagindamas, ki
tus pabardamas.

Neseniai užklausiau savo kai
myną poetą Vincą Joniką:

Nekaltai Pradėtosios Marijos seserų rėmėjų centro valdyba apžiūri Matu
laičio namų statybą. • _
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“Nesivaikyk operos dainininkes. .
A. Stenipužienes rečitalio Bostone 

belaukiant

LAISVES ŽIBURYS
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 
Vedėjai:

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

Prieš aštuonis metus muzi
kas Iz. Vasyliūnas Darbininke 
vietoje recenzijos parašė atvirą 
laišką sol. Aldonai Stempužie- 
nei. Po didele antgalve tilpo 
šie vertingi muz. Vasyliūno žo
džiai: “ .. .nesivaikyk Tamsta 
skambaus operos dainininkės 
titulo. Yra kiti, daug gilesni 
meno laukai, kurie taip apžėlę 
usnimis, nes darbininkų ma
ža... Pasiryžk kovai su sava vi
suomene ... reikalauk gražios 
akustinės salės, gero fortepijo
no akomponavimui ir mažiau
siai valandos dėmesio Tamstos 
menui.”

Anuomet A. Stempužienė 
buvo vos bepradedanti rodytis 
scenoje. Patyrusio muziko pata
rimai buvo be galo vertingi so
listei, skinančiai kelią į aukš
tesnį meno pasaulį, o taip pat 
atkreipia ir mūsų klausytojų dė
mesį į rimtą ir sunkų rečitali- 
niam koncertui pasiruošimą.

Kiek sąlygos leido A. Stem
pužienė dirbo šia kryptimi at

sidėjusi. Ji pradėjo rodytis kon-
— Daugelis mano pažįstamų 

rašto žmonių yra buvę Tijūnai
čio žvaigždutės bendradarbiais. 
O tu ar nebuvai?

— Buvau, —atsakė.—žvaigž
dutėje buvo išspausdintas ma
no rašinėlis “Kaip aš praleidau 
vasarą”.

Taip, daugelio mūsų vaikys
tė prabėgo bendraujant su Ti
jūnaičiu. per laikraštėli skel
biančiu meilę Dievui, tėvynei 
ir žmonijai. Šiandieną lenkiu 
galvą prieš jį. o jo liūdinčiai 
šeimai reiškiu užuojautą.

Leonardas Žitkevičius

JUOZO MISIŪNO

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

Telefonas: Vlrginia 3-3544

Solistė Aldona Stempužienė

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

JOHN 0RMAN AGENCY
Insurance - Real Estate

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

ceriuose visada su šviežiu re
pertuaru, dažnai sunkiu ir pub
likai negirdėtu, o paskutiniųjų 
dviejų metų laikotarpy ji pir
moji gaiviai suskambėjo išti
sais naujosios muzikos koncer
tais. Taip ji prieš porą metų 
pasirodė Bostone, atlikdama 
komp. J. Gaidelio dainas su Bos
tono lietuvių choru, šių metų 
kovo mėnesį tame pačiame 
mieste Jordan salėje dalyvavo 
D. Lapinsko kūrinių koncerte. 
Tai tik pora solistės pasirody
mų Naujosios Anglijos pakraš
tyje. Ypatingai paskutiniajame 
(Lapinsko kūrinių) koncerte ji 
pasirodė kaip novatoriškuman 
linkusi dainininkė, atlikdama 
naująją muziką, kuri iš tikrųjų 
yra sudėtinga ir reikalauja ar
timesnės pažinties, kaip ir nau
joji dailė ar poezija. Tokių kū
rinių grožis ir jėga pajaučiama, 
kai juos girdėsime tiek kartų, 
kiek girdime klasikinius kūri
nius, kai jie taps mums tokie 
pat aiškūs ir artimi.

Lapkričio 25 Baltijos koncer
tų draugijos rengiamame reči
talyje sol. A. Stempužienė su
grįžta į Bostoną su įdomiu 
chronologiniu įmuzikos reper
tuaru, apimančiu specifinius 
muzikinės kūrybos periodus. 
Haendelio, Peri Gluecko, Cas- 
sini, Brahms, Donizetti, Debus- 
sy, Lapinsko ir Manuel de Falla 
kūriniai, kuriuos solistė atliks 
šiame rečitalyje yra ryškūs 
spalvingi įvairių stilių ir epo
chų pasaulinės muzikos kūri
niai. Jie reikalauja iš meninin
ko gilesnių vokalinių ir muzi
kos pažinimo studijų, o taip pat 
skoniu ūgtelėjusio klausytojo. 
Reikia tikėtis, kad N. Anglijos 
lietuviai į šį skoningo turinio 
rečitalį gausiai atsilankys. O 
jis jau čia pat penktadienį po 
Padėkos dienos, lapkričio 25, 
8:30 vai. vak. Jordan salėje, 
Bostone.

(skirma)

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

LITAS Investing Company, Ine.
100-21 89th Avė., Richmond Hill, N.Y.; Hl 1-6799 
6755 S. V/estern Avė., Chicago, III.; GR 6-2242 

LITAS duoda paskolas lengvomis išsimokėjimo sąlygomis. Paskolų 
pareikalavimas dažnai būna didesnis negu galime patenkinti. Jei 
nenorite tapti LITO akcininkais, galite tapti indėlininkais — galite 
LITUI paskolinti. Mokame aukštus procentus. Bet pirma pagalvo
kite apie akcijas. Pirkite LITO akcijas šeimos nariams, ypač 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 į New Yorko arba Chicagos įstaigas.

LIUDOS MIKULSKYTES 
įvairių moteriškų drabužių krautuvė 
Krautuvėje yra didelis įvairių gatavų moteriškų drabužių pasirin
kimas: išeiginės - balinės bei darbo suknelės, megstukai, apatinukai, 
bliuskutės, kojinės, čia gaunama siuntiniams gatavi moteriški dra
bužiai, pritaikinti įvairioms progoms ir dydžiui.
95-04 JAMAICA AVĖ. V/oodhaven, N.Y. II42Į

— Tel. 849-7240 —

- HAVEN REALTY -
Real Es+ate • 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.; šeštadieniais iki 6 vai popiet.
87-09 Jamaica Avė., Woodhaven 21, N. Y. Tel. VI 7-4477

WHITE HORSE TAVERN 
baras - restoranas
PRANAS BRUČAS, savininkas

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

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

Norite geros meniškos fotografijos —
PORTRETO - ŠEIMOS - VAIKŲ

*,vairių progų: vestuvių, krikštynų, gimtadienių, pobūvių Ir kL nuo
traukų; norite atnaujinti seną fotografiją? Jums geromis sąlygomis 
padarys —

VYT. MAŽELIS
Tel. HYacint 7-4677

422 Manahan Street, Ridgewood, Brooldyn, N. Y.

SIDABRINIO VARPO KEPYKLA
Silver Bell Baking Co.

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

DALIA ir ALBERTAS RADŽIŪNAS, sav.
36-38-40 STAGG STREET BTtOOKLYN, N. Y. 11206

Telefonas STagg 2-5938

.— Prof. dr. Marija Gimbutie
nė, Los Angeles, Calif., vado
vauja pasiruošimam atidaryti 
UCLA muziejų ir didžiulę ar
cheologijos ir meno parodą. O- 
ficialus atidarymas lapkr. 20 u- 
niversiteto galerijose, architek
tūros pastate. Lietuviai su tau
tiniais šokiais ir daina pakvies
ti į atidarymo programą.

Salė vestuvėms ir kitokioms pra
mogoms. Be to. duodami polaldo- 
tuvlnlal pietūs. Pirmos rūšies He- 
tuviškas maistas prieinama kaina.

1883 MA0I8ON STREET
BROOKLYN 27, N. Y.

(Rldgevood)
Tel. KVergreen 2-644O

tfINTER GARDEN TAVERN
Ine.

VYTAUTAS BELECKAS 
Savininkas



Lapkričio 20 d., sekmadienį, 
3 v. popiet šv. Jurgio liet pa
rapijas salėje yra rengiamas 
Lietuvos kariuomenės minėji
mas, kurio mėta Kario red. Z. 
ftaniynaitiK žodžiu ir paveiks
lais pavaizduos buv. Lietuvos

nteas išpildys meninę progra
mą; bus ir tautiniai šokiai, ku- 
riems vai J. Reginienė.

11 vai šv. Jurgio liet para
pijos bažny&oje mišios už mi
rusius karius ir partizanus. 
9:30 vai liet, radijo valandėlė 

- yra skiriama Lietuvos karių pa
minėjimui vai Vyt žmuicbū-

Žemaitiją, vyrų įrib (Joms A-t* 
domaitis, Andr. Cietnmis ir V. 
Žmuidzinas, akomp. R. Otelis) 
ir moterų duetas (O. Adomaitie- x. 
nė ir B. Apanavi&enė, akomp. 
V. Sateli«ė) paikiai padaina
vo to vakaro džiaugsmui paįvai
rinti parinktas dainas.

šiam pobūviui vadovavo cho
ro pirm. agr. Jonas' Pupinin- 
kas ir R. Kiršteinas.

Rūtos ansambliui
Nuotaficingas choro pobūvis
Lapkričio 12 įvykusiame 

choro pobūvyje paaiškėjo, kad

Praeitą pavasarį ir vasarą be
veik kas Šeštadienį choro jau
nimas kėlė vestuvės, štai jie: 
Birutė SedUckaitė sumainė žie
dus su V.’ Litvinu iš Chieagos, 
Laima Straškevičiūtė su Vyčiu 
Lėliu, Ramunė Armonaitė su 
R. Bhudmku, Algis Cypas su.

ja bus įtekta tinkriSo.27 Jau- te Srgėdts, Jonas Vaičiūnas 
nimo centre, Chkftfote, laurea- * Zenoaas Ašoklis. Laikas to pagerti i/ko^o metu, huo teko LF vadovybė orgam- 

Koncertinėje dalyje dainuos W spaudos konferencijas, 
viešnia » Bostono — Daiva VieM tokia konferencija nese- 
MongjriUitė. Vakaro naujiena nteįvyko drJjk^Balukpje- 
— pašnekesys premijuoto ro- '..•.•■■■■ <
mano ir mūsų literatūros temo
mis. Pašnekesį moderuos Drau
go redaktorius kuh. dr. J.* 
Prauskis, o jame dalyvaus lau
reatas ir konkurso komisijos 
nariai: J. Vaičiūnienė, L Mote- 
kaitienė, D. Kučėnienė, C. Grin- 
cevičiu^ ir K. Bradūnas.

ndehcijoje, Chicagoje. Kita 
konferencija numatoma dr. Vy- 
tauto Račkausko rezidencijoje, 
taippat Chicagoje.

— Knyga "Palik ašara* Mas
kvoje", parašyta inž. A. Nasvy- 
čio pagal Barboros Armonie- 
nės atsiminimus iš jos pergy
venimų Lietuvą okupuojant ir 
20 m. kančių Sibire, susilaukė 
vokiško vertimo. “Lass die

Šį savaitgalį, lapkričio 19, 
Newarke, ŠvČ. Trejybės lietu
vių parapijos salėje Rūtos an
samblis minės 25 metų sukak
tį. Ta proga bus speciali akade
mija, banketas. Ta proga išlei
džiama knyga, kuriem sudėta 
daug nuotraukų iš ansamblio 
veiklos ir platus tos veiklos 
aprašymas. Prisimindami šią su
kakti, čid-ir pasinaudojame tuo 
straipsniu ir iliustracijom.

Štokas choro veiklą atgaivino. “Dainos iš Lietuvos”, -1961 — 
Pradžioje vadovavo jis pats, o “Dainuojama su Rūta”, 1965— 

‘ ' / “Vėl dainuojame su Rūta”.vėliau pakvietė Vladą Simelevi- 
čių, po jo vadovavo Liudas Sta-

das Kačanauskas. Nuo 1953 iki

nas. Nuo 1954 rudens į choro 
vadovus vėl grįžta Algirdas Ka
čanauskas. Jis iki šiai dienai 
sėkmingai vadovauja chorui 

Rūtos vardu pasivadino 1944, 
o ansamblio vardą prisidėjo, 
kai prisijungė tautinių šokių 
grupė 1950. ?* -- . t-

Tautinių šokių grupė
Tautinių šokių grupė prie an

samblio suorganizuota 1945. 
Jai vadovavo Lilija Stilsonaitė- 
Šateikienė. Vėliau šokių mokė 
Aldona Cvirkaitė-Pitkunigienė. 
1955 pasitraukus A Pitkunigie- 
nei, vadovavo Vladas Sarpalius. 
Nuo 1956 pakviečiama Jadvyga 
Matulaitienė. Jai vadovaujant 
grupė plačiai pasireiškė su 
vo tautiniais šokiais. Grupės 
pertiiare buvo 25 tautiniai 

pikiai . - . i; .

Ansamblio veikla
Ansamblis pirmiausia dalyva

vo Lietuvos Atsiminimų radijo 
Ansamblio dirigentai programose, jo parengimuose, 

Pradėjęs vienas pats su cho- pasaulinėje parodoje New Yor- 
ru dirbti, J. Stukas 1942 cho- ke? religiniame kongrese Wa- 
rui vadovauti pakvietė Marija shingtone. Dalyvavo ir ameri

kiečių tarpe įvairių iškilmių 
proga, kur susilaukė daug dė-

Ansamblis yra vienas iš jud- 
^iausių: vienetų šiame Atlanto 

pakraštyje. Koncertuodamas jis 
aplankė visas lietuviškas kolo
nijas, dalyvavo įvairiuose mi- 

. nėjimuose, šventėse. Už šį uo- 
, lų darbą jam tenka atiduoti 

tinkamą pagarbą.
Toji pagarba priklauso ir 

svarbiausiam organizatoriui — 
dr. Jokūbui Stukul šiandien 
jam gal net keista, bet kadaise, 
prieš 25 metus, jis buvo choro 
vadovas ir dirigentas. Jis turė
jo radijo valandėlę. Jos progra
mos paįvairinimui labai reikėjo 
lietuviškos^ dainos. YTąip 1941 
gale jis ir suorganizavo mišrų 
chorą — Lietuvos garsus. Tai 
ir buvo šio ansamblio pradžia.

sa-

šo-

Šlekaitytę. 1943, pašaukus vy
rus į kariuomenę, choras iširo. 
1944 grįžęs iš kariuomenės J.

Pastatė keletą veikalų: A. 
Petručio — Beauštant! aušrelė,
J. Stankūno — Kipšas statinėje,
K. Graudušienės — Užgavėnių 
vakaras, Sekminių rytas. Savo 
repertuare turi per 200 dainų.

Plokštelės
geriausiai atliekamus 
įdainavo į plokšteles. 
Lione Juodyte išleido

Audrė Vaičiūte ir Jakubonyte 
su L Urbonu.
/ Visos jaunosios poros arba

Per ansamblį perėjo nema - 
žai žmonių. Iš pirmųjų daini
ninkų dabar jau niekas nedaly
vauja ansamblyje. Liudas Što
kas ansamblyje reiškiasi 20 
metų, po 17 metų — Ona Kli- 
mašauskaitė, Veronika Melynie- 
nė, Ona Skurvydienė, Vytautas

daugelis choro dalyvių, ne tik 
yra nenuilstami ilgamečiai cho
ristai, balsingi dainininkai bet . .
ir geri dailiojo žodžio išpildyto- nesenai ■ teigę' kolegijas, arba 
jai šaunių vaišių metu malo- studijuoja. Kai kurios po
niai nustebino choristus ir jų ros J3® choran.
gausius svečius savo pasipasa- _ koncertas bus atei- 
kojimu V. Keiba, kaip jis I-jo nanų pavasarį, kuriam jau da- 
karo metu su tėvu piavė. ^gai
dį, o jį surijo vokiečių žanda
rai (V. Savojo), Izabelė Žmuidzi- 
nienė nuotaikingai ir su puikiu 
įsijautimu papasakojo apie tai, 
kaip laputė ir vilkas žuvavo, A. 
Džiakonas, paskaitė K. Binkio 
Tamošiaus Bekepurio piršlybų 
kelias ištraukas, P. Mariukas neReikia pažymėti, kad ansam- ________ _

blyje dalyvauja net keli asme- įį para^, beUir padinavo 
nys iš tos pačios šeimos. Iš Mė
lynių šeimos net 11 narių pri
klausė ar priklauso ansambliui, 
6 iš Stukų šeimos, 4 Kidžiai, 
3 broliai Monkevičiai. Priklau
so ir nelietuvių, kurie mėgsta 
lietuvišką dainą, štai jie — 
Klara Krejsa, Barbora ir Kle- 
mentina Neves ir Juozas Ma- 
jeski.

Linkime Rūtai žaliuoti žiemą 
vasarėlę — su kantrybe ir mei
le puoselėti lietuvišką dainą, 
burti aplink savę^ kuo daugiau 
žmonių, 1^10 daugiau jaunimo.

(p.)

savo kupletus “kur mes žen-

bar su atsidėjimu rengiamasi. 
Solio partijas yra pasižadėjusi 
išpildyti soL B. Čypienė.

....— Nauja choro valdyba: agr. 
Jonas Pupininkas, inž. V. Drau
gelis, Alf. Džiakonas, stud. Jo
nas šipaila ir Ona Adomaitie
nė. Choro dirigentas Jonas A- 
domaitis, akomp. R. Obalis. :

BALTIMORES ŽINIOS

Savo 
kūrinius 
1959 su

Šių eilučių autorius visados 
buvo labai skeptiškas vadina
mų “skrajojančių lėkščių” at
žvilgiu. Jis gerai pažįsta padan
ges — jau daugelis metų, kaip

Jokūbas Štokas, Rūtos 
ansamblio įkūrėjas

Rūtos ansamblio dirigentas

LIETUVOS KARIUOMENĖS 
PAMINĖJIMAS

Kariuomenės šventės proga, 
lapkričio 20, sekmadienį, 10 v. 
ryto švč. Trejybės lietuvių pa
rapijos bažnytioje už žuvusius 
karius, partizanus ir kitus už 
Lietuvos laisvę mirusius bus 
lietuviškos mi^os ir pamoks
las. Per mišias giedos muz. J. 
Petkaičio diriguojamas Hart
fordo “Aido” choras.

Pietų metu per lietuvių ‘Tė
vynės Garsų” radijo valandą 
apie Lietuvos kariuomenės 
reikšmę kovose už laisvę bus 

- transliuojama paskaita.
Hartfordo ir apylinkės lietu

viai prašomi gausiai dalyvauti 
pamaldose ir paklausyti radijo 
programos. J. Burnota*

laipsnis (matomo mėnulio du 
diametrai). Jų forma buvo 
apvali, priminė šiek tiek ame
rikonišką sidabrinį dolerį ir jų 
spalva šviesiai pilka. Aukštumo 
tiksliai nusakyti neįmanoma. 
Gavosi įspūdis, kad jie skrido 
neaukštai Reletos
(10-15) laike jie pranyko pie
tuose.

Kas tai buvo? Geriau pasa
kysiu kas jia nebuvo: a. tai ne
buvo joks lėktuvas ar helikop
teris; b. tai nebuvo jokia iliuzi
ja; c. tai nebuvo aerodromo

ko panašaus į “skrendančią 
lėkštę”. Bet š.m. lapkričio 14 
7:30 v.v. jis ir jo kompanijo- 
nas matė kažką, kas gali būti 
panašu į vieną iš tų kristų reiš
kinių, daugelio pastebėtų anks
čiau kitose vietose.

Lapkričio 14 vakaras buvo
gana vėsokas ir padangės buvo prožektorių atsispindėjimas de- 
be debesų ir jokio rūko. Astro
nomai tokias sąlygas vadintų: 
matomumas tobulas. Nežiūrint 
New Yorko miesto šviesų, ma
tėsi net 4 didumo žvaigždės.

besyse, nes jokių debesų ar 
rūko nebuvo; d. tai nebuvo 
mum žinomi žemės dirbtiniai 
satelitai, k.a., Echo I, Echo n 
ir Lt ir e. tie du objektai buvo 

Šitie du stebėtojai stovėjo prie visiškai nepanašūs į meteorus. 
Darbininko redakcijos diskutuo
dami žvaigždės Capella pozici
ją tą valandą .Staiga jiem virš 
galvos švystelėjo du šviesūs ob
jektai, skrendą iš šiaurės į pie
tus ir nepaprastai greitai. At
rodė, kad jie lengtyniavo vie
nas su kitu, vienas tai kitas pa
skubėdamas | priekį. Atstumas 
tarp jų buvo maždaug vienas

Šv. Alfonso parapijos vaka
rienė lapkričio 13 šv. Alfonso 
mokyklos salėje pavyko labai 
gražiai Vakarienėje dalyvavo 
daug žmonių. Toliau gyveną lie
tuviai turėjo puikią progą susi
tikti ir bendrai praleisti laiką 
jaukioje lietuviškoje nuotaiko
je. Šokiam, grojo geras orkest
ras. Klebonas visus pasveikino 
ir padėkojo parapiečiam, pa- 
gaminusiem šią puikią vakarie
nę.

Jaunimo metę vakaras ruo
šiamas lapkričio 19, šeštadienį, 
Lietuvių svetainės salėje. Kon
certo pradžia 7 vai. vak. Įdo
mioje programoje dalyvauja a- 
kordeonistas Antanas Dauba
ras, humoristas Antanas Gus
taitis, New Yorko vyrų oktetas, 
vadovaujamas muz. Alekso Mro- 
zinsko. Taip pat programoje pa- - 
sirodys Giedrė Galinytė iš Bos
tono. Jūra Gailiušytė iš Cleve
lando dalyvius pasveikins Jau
nimo metų proga, šokiam gros 
Lekavičiaus orkestras. Pelnas 
skiriamas Balfui.

Suaugusių klubas lapkričio 
26, šeštadienį, turės “oisterių” 
balių. Klubo nariai su draugais 
kviečiami parengime dalyvauti.

Misijonierius kun. Jonas lietuviškumu. Linkime Jonui 
Schultz sako pamokslus iškil- sėkmės ir ateityje.
mingos Stebuklingo medaliko Jonas Obeliais

novenos metu. Novena prasidė
jo lapkričio 14 ir baigsis 22. 
Pamaldose maldininkai gau
siai dalyvauja.

Sodalietės lapkričio 27, sek
madienį, ruošia “Bingo party” 
šv. Alfonso mokyklos salėje. 
Bus proga laįmėti gražių pre
mijų. Vakaro pradžia 4 vai po
piet. Už gautą pelną bus nu
pirktos dovanos, kurios prieš 
Kalėdas bus įteiktos seneliam 
lietuviam, esantiem įvairiose 
prieglaudose.

Lietuvių svetainė gruodžio 3, 
šeštadienį, minės veikios 52 m. 
sukaktį. Iškilmingo banketo 
pradžia 7:30 vai. ~vak. šokiam 
gros geras orkestras. Nuo pat 
šios salės pastatymo joje vyko 
svarbiausi lietuviški parengi
mai ir jos scenoje yra pasirodę 
daugelis pasižymėjusių lietuvių

Johnny Unitą*, garsus Balti- 
, mote Colts futbolo komandos 
žaidėjas, šių metų rungtynėse 
pasižymėjo ypač geru žaidimu.

Tas faktas, kad buvo matyti 
du objektai taip arti vienas ki
to, priverčia ir skeptiką kiek 
susimąstyti. Jeigu jie buvo žmo
gaus paleisti satelitai, tai jie tu
ri būti visiškai naujos rūšies, 
nes tokių iki šiol nebuvo dar 
pastebėta, nors per paskutinidte 
6 metus mes matėme įvairiau
sių rūšių. A.

. “Lass die 
Traenen in Moskau” išleido 
Ehremvirth leidykla Muenche- 
ne, Ši knyga anglų kalboje su
silaukė § laidų ir Doubleday lei
dyklos knygų klubas $962 sau-; 
šio mėn. išrinko tą knygą iški
liausia, parduodant savo na
riam 700,000 egz. Šalia lietuvių 
kalbos, knyga išleista ispanų 
(3 laidos — virš 100,000 egz.), 
portugalų ir vokiečių kalbo
mis. Ruošiamasi išleisti dviem 
indų — marathi ir gujarati — 
kalbomis. Knygos išleidimu: 
yra susidomėjusios ir olandų 
bei italų leidyklos. Knygos 
santraukos'pasirodė ne tik Life 
žurnale, bet ir anglų, šveicarų 
bei olandų žurnaluose. ? -'

— Kazio Braduno naujas ei
lėraščių rinkinys “Sonatos ir 
fugos” jau atiduotas spaudai 
Knygą leidžia Mykolas Morkū
nas. šiame rinkinyje, kurio 
antrinė antraštė yra “Susitiki
mai su Čiurlioniu”, poetas duo
da čiurlioniškų temų ciklą. Lei
dinio iliustracinę kompoziciją 
ruošia dail Vytautas O. Vir- 
kau. Rinkinys skaitytojus pa
sieks 1967 pradžioje.

galbos tekūnų. _, — DartinfliAo 1967~metų sie-
— Detroito d^anro* mėgėių įaign^orius jau pasiekė 

sambūris gruodžio 3 Lietuvių skaitytojus. Kalendorius 
namuose stato komediją “Vel
nias, ne boba”. Režisuoja Zuza
na Arlauskaitė. Vakarą rengia 
Detroito Kultūros klubas. Pel
nas bus skiriamas Vasario 16 
gimnazijai.

— Lithuanian Sports Review 
naujas numeris išleidžiamas 
sausio mėn. žurnalą redaguoja 
LSKAras

porte, Maine, prasidės gruodžio 
22 rytą. Po atostogų mokiniai 
turi būti gimnazijoj sausio 8 d. 
8 vaL vak. Pamokos prasidės 
sausio 9.

<— Washingtono ateitininkai, 
kurių pirmininku yra inž. Pra
nas Baltakis, suruošė spalio 
mėn. rožančių Šiluvos Marijos 
koplyčioje. Spalio 30 buvo au
kojamos lietuviškos mišios Ma
rijos šventovės kriptoje. Mišias 
atlaikė ir Kristaus Karaliaus 
šventės proga pamokslą pasa
kė Vatikano Apaštališkos dele- 
gatūros sekretorius prel. dr. 
Slivinskas. Washingtono lietu
viai gausiu atsilankymu dėkoja 
svarbias pareigas einančiam lie
tuvių kilmės prelatui bei atei- 
tininkam už suteiktą progą iš
klausyti lietuviškas pamaldas 
Washingtono tautinėje švento
vėje.

—- Putnamo "Aušros" drau
govės skautės suruošė iškylą į 
gamtą. Nuvažiavusios dviračiais 
8 mylias, pasistatė palapines ir 
paruošė vakarienę. Kitą.dieną 
pradėjo rimtai mokytis patyri-

kęs naujų rekordų. Lietuviai 
sportininkai ne tik džiaugiasi 
Jono nuveiktais darbais sporto 
aikštėse, bet didžiuojasi ir jo

*

kasmet leidžiamas kaip Darbi
ninko priedas, bet visada atsi
randa suprantančiųjų, kad lie
tuviškai spaudai nelengva vers
tis ir teikiasi savo auka Darbi
ninką paremti. Už tai nuošir
džiai esame dėkingi.

dirbęs Amerikos Balse, lotynų 
skyriuje, jau daugiau kaip me
tai yra išvykęs į Vietnamą, krr 
jis yra Amerikos Balso progra
mų vedėjas.

— Martyno Jankaus mono
grafija, kurią paruošė Pr. Alšė- 
nas, Clevelando “Vilties” spaus
tuvėje jau surinkta ir greit bus 
pradėta spausdinti. Monografi
jos leidimą finansuoja J. Bačiū-

— Jokūbas Pukys dirba Rau
donojo Kryžiaus patarėju Korė
joje. Anksčiau jis buvo lauko 
direktoriaus padėjėjas kariškų 
pastatų programoje Fort Geor
ge, Meade, Maryland.

— Lietuvių grafikų reproduk
cijas sveikinimo atvirukų for
ma išleido Gabija. Tinka šven
tiniam ir sukaktuviniam sveiki
nimam bei kasdieniniam susira
šinėjimui. 12 skirtingų atviru-

rtoskv, dr. (d.)

— Liudas Kairys nupirko S. 
Balzeko Lietuvių Kultūros mu
ziejuj Chicagoje lietuviškų paš
to ženklų, tuo galutinai sudary
damas pilną lietuviškų pašto 
ženklų kolekciją.

110 dol. Gabija, 87-85, 95 St., 
Woodhaven, N.Y. 11421.

Knygų išpardavimas —

išsiunčiami pąrašius šiuo adre
su: Gabija. 87-85, 95 St, Wood- 
haven, N.Y. 1142L

VISI BENDROM JĖGOM STATYKIME

KULTŪROS ŽIDINĮ NEW YORKE
• STATYBOS FONDAS ATIDARYTAS
• PATOGUS 2EM6S SKLYPAS ATRASTAS
• PASTATO PLANAI RUOŠIAMI ,

K4 PASIRYZOME-ĮVYKDYSIME! 
DABAR YPAČ REIKALINGA JŪSŲ AUKA 

ŽEMES SKLYPUI PIRKTI

TtVAMS PRANCIŠKONAMS BROOKLYNE (BUILOING FU N D) 
M BUSHWICK AVĖ, BROOKLYN, N. Y. 11221

Siunčiu auk*............ statybų fooM ir pniu Įrašyti mana / mfta*

□ GarMa funoatortaa (*1000)

Pasitartu i* viso paaukoti ateityje statytai fondui

ADRESAS___________ _________ ........ ...................

(Visoms aukoms atskaitoma mokesčiai (Taa deducUNa)

______  .... - . . ... .. 4



valgiu sujungto 
jungė visus sv 
sidrais momeni

s. Tai su
kurto at- 
er metus

pasimato, bet tik Šitokiais retes
niais atvejais sueina į vieningą 
grupę, turinčią tikslą.

s v. O tas tikslas buvo paremti 
Matulaičio namų statybą. Esam 
nuoširdžiai dėkingos visiem, 
prisidėjusiem ir dalyvavusiem: 
Rėmėjų C.V. pirmininkui — 
prel. P. Jurui, P. A. prc^ramos 

e vedėjui — kun. J. Jutkevi&ui, 
Matulaičio namų kapelionui — 

Akun. V. Zakarui, preL V. Bal
čiūnui, kun. St Ylai, A. Ru
džiams iš Chicagos, K. Kaneb, 
O. Vaitkienei, R. Žemaitienei, 
su mumis pietavusiom ir savo 
dainomis pradžiuginusiom, Lio
nei Juodytei-Mathews su dukry
te Janina.

. šių Labdaros pietų rengė- 
- jam: šv. Kazimiero ir Aušros 

Vartų parapijų skyrių pirminin
kėms — M. Watkins ir V. Kie- 
lienei, valdybom ir visom talki
ninkėm: RitaiBrazauskaiteivO- 
nai Savickienei, M. Giraitienei, 

' M. "Dabrilienei, M. židžiūnienei, 
Worcesterio skautėm už patar
navimą prie stalų, visom šeimi
ninkėm — su p. Kauševičiene 
priekyje — pašventusiom savo 
brangų laiką. Taip pat Mairo
nio Parko vadovybei ir svečių 
priėmimo komitetui už malo
nią nuotaiką; P. Babickui, C. 
Savickui, W. Grimailai ir V.Ži-

Liet KataL Moterų s-gos 4 
kuopos valdyba gruodžio 4 <L 3 
vaL popiet buvusioje Lietuvių 
klubo salėje, 163 Harvard St, 
Cambridge, Mass., savo ilgame
tei dartraotojai ir dabartinei 
pirmininkei A. Ambrazaitienei
pagerbti ruošia iškilmingą ban
ketą. _ r <■ ■ •' '

Anelė Ambrazaitienė, buvusi 
Vireliūnaitė, Cambridge gyve
na nuo 1914, ka<Įa p atvyko B ’ 
Lietuvos. Ji pastoviai dirba vfe^ 
noje organizacijoj, kurią kartu 
su draugėm įsteigė prieš 50 m. 
Anelė, 1916 kun. Kemėšio pa
raginta, su K Sudomiūte ir A. . 
Juzanaite įsteigė Katalikių Mo
terų s-gos 22 kuopą. Tuo metu 
ji buvo išrinkta iždininke. Lie
tuvaitės,-išsiilgusios savo gim
tojo krašto, laikėsi kartu ir taip 
pat kartu dirbo savo parapijos 
ir tautiečių labui. 1919 Anelė 
Vireliūnaitė ištekėjo ir tapo 
Ambrazaitiene, bet savo visuo
meninio darbo ji nepaliko. Per 
visą savo gyventmą ji vis likda
vo valdyboje, šiuo metu ji yra 
Sąjungos 4 kuopos pirmininkė. 
(4 kuopa įsteigta 1950). Sąjun
ga yra apdovanojusi Anelę gar
bės narės titulu.

Tiek metų išdirbus šios orga
nizacijos vadovavime, linkime 
jai visokeriopos sėkmės ir to
limesniame gyvenime. Tikim, 
kad Anelės draugės ir draugai 
gausiai bankete atsilankys ir

Anelė VireUūnattė-AmbrtM 
kai irtojo j LMS

pasidžiaugs bendrais sukaktuvi
niais laimėjimais.

Pagerbtuvių banketo metu 
bus įdomi meninė programa. Į- 
ėjimas 2.50 dol. P.

Kanados švietimo sistemos 
reformom daug kliudo perdė
tas provincijalizmas. Kanada 
yra vienas iš nedaugelio pasau
lyje kraštų, neturinčių švieti
mo ministerijos Susirinkę 10 
švietimo ministerių iš visų 
provincijų nutarė steigti Jede- 
racinę švietimo įstaigą, tačiau 
nenori, kad švietimo ministe
rija būtų steigiama Ottawoje. -

IN MEMORY OF OUR BELO VED PRESIDENT 
JOHN FTTZGERALD KENNEDY 

May 1917 - Nov. 1963

In Memory of our late President 
JOHN FTTZGERALD KENNEDY

May 1917 —Nov. 1963

NATIONAL BANK OF MANTIJA
Now paying 47» on Savings Cėrtif icates i

Member of F.D.I.C. 2 locations now to serVe you

Main Street — Lands Road, Mantua, N. J.

XOCHTIL 
MEXICAN RESTAURANT

Finest Mexican Cuisine 
146 W. 46th St. New York City 

PL 7-1325

BIG WILTS SMALL’S-“V^RAD1SE

7th. Avė and 135th St.

NEW YORK CITY

AU 6-8620

CEMENT AND DEMOLLTION 

UNION

Local no. 325

338 3rd. St. Jersėy City, N J.
656 7131

SUN YAH RESTAURANT INC.

Oantonese Food Special Party Rcom 
Member Diners Club and American 

£xpress — Air Conditioned

1341 3rd. Avė. (at 77th. St.)

Harry Šita, Business agent NEW YORK CITY — BU 8-2386

DANKO AND DEVITO 
SERVICE STATION

SAM'S TAXI 

SERVICE

Esso Gas Auto Repair 

82-06 Astoria Blvd.
Jackson Heights, N.Y.

651-5252

Mr. Josep Danko — Prop.

2 WAY Radio Cars

GI 2-0500

16 Richmond Avė. 
Port Richmond S. I. N. Y.

276 Jackson avė. 
BRONX, N. Y.

SHERMAN FOODS

WY 3-8900

HAYDEN MANOR 
NURSING HOME 

“A Home Away From Home” 
34 W. 741 h Street 

NEW YORK. N Y. 
SU 7-30G0

' ANCHOR INN 
Members of A merican Express 

Dirers Club 
208 W 23rd. St.

NEW YORK CITY 
WA 9-9856

A and J AUTO ANO TRUCK 
REPAIS CORP.

Expcrt Auto Repai rs 
Sinclair Gas and Oil Products 

Accessories
Parking Service 

166 Hudson St New York

227-C 230

303 Ostrander Avenue, Riverhead, L. L 

516 PA 7-3650
The key to our Success is you our satisfied customers

Call 244-5900

95 BAYVIEW ROAD TOMS RTVER, N. J.
z 201-349-7494

MULTIFORMS INC
560 SOUTH 3rd AVENUE, MT. VERNON, N. Y.

914 OW 9-5600

JERSEY TESTING LABORATORIES
154-156 Wright Street 

Newark, N.

Camptown Gulf Service Center
Open 7 Days a Week

Tires Battcries and Auto Accessories — Auto Repairs 
The‘key to our Success is you our satisfied customers

1176. Springfield Avenue, Irvingfon, H. J.

Dial 201 - 375-1824

Free Estimates — Industrial Commercial Residential 
Container Service - Cleanups - Snow Plovring 

109 County Road, Tenafly, N. J. — 201 - 568-7064

Bayshore Motor Inu
Open all year round — We cater to the entire. family 
The key to our Success is you our satisfied customers

300 Bayshore Road, Bayshore, L.I.

516 MO 6-7275

POST ROAD IJętOR
112 Boston Post Road, Larchmont N. Y.

FOR THE FINEST OF WINES AND LIQUORS
The key to our Success is you our satisfied customers

CaO 914 TE 4-2184

JE 3 RANCH
TRAIL RIDING

Horse Shows — Events English and Western 

Old Boonton Road DenviUe N. J.

Can 201-627-9867

THE SULTANS TABLE
In The Hotel Uoncord 

for finest of Lebanese food and excellent Service
. Sheesh Kabab - Stuffed grape leaves - Baklawa and Arak

130 E. 40th Street, N. Y. C.
---------- MU 3-4770 ----------

KEENSBURG MIDDLETOWN 
NATIONAL BANK

Service Unlimited '
Complete Domestic and International Travel 

Cruises and Tours Service Unlimited 
Speclalizing in Group and Charter Service

201-687-8220

In Memory of our bcloved President

CASSER TOURS
“One of America’s Largest Operatore of Tours” 

Comfortable modern charter bases for all occasions. 
Group travel anywhere in America — one day, week end 
or longer. Low rates. Bonded. 201W. 41st St (nr. 7th Av.)

BRyant 9-1000

ST. FRANCIS 
PREPARATORY SCHOOL

Conducted by 
FRANCISCAN BROTHERS 

Brother David Trapp, O.S.F.
Principal 

Academic Course
186 North 8th. St 

Brooklyn, N.Y. — EV 8-5801

CHEVRON SERVICE
Open 6 Days A Week 

8M Bruaduay Parašte, NJ.

FTemington, N. J.

OPEN 7 DAYS A WEEK 
FOR THE FINEST OF FOOD AND SERVICE

201-473-9822 Cal 201 ST 2-5&14



NURSES-RN

SPE CPALIOS
švenčiy nuolaidos AUTOMOBILIUI

EXP MAINTENANCE

MECHANICS

MR. CONNIEGILBERTTos Specialios kainos galios tiktai iki
1966 Gruodžio 15 dienos. PIANO TECHNICIAN

and TUNER

NURSING HOME
149 MONBOE ST.PODAROGIFTS, INC

FACTORY WORK220 PARK AVENUE SOUTH (comer I8th Street)

VVANTEO EXP MACHINI8T

CANADIAN WoHd's Fair
FERGUSON'S

SCHEER PRINTING COMPANY
HANDICAPPED PERSONS

DISPLAY

BUILDING REPAIR8

CaU FA 4-4416

FAIRVtEW MONUMENTS

RlDGEWOOD QUEEN8

SCHALLER&WEBER UNFUftNlSHEO

6 DIDŽIULES KRAUTUVES 6

R.S.V.P.

FIRMAUJANTĮ DEŠRŲ HE 
VOKBKOS SPECIALYBES

215 W. 23 SL,ManhattanešfaG 
metu vykdoma pirmenybių re
gistracija. Šachmatininkai kvie
čiami prisijungti.

• PUNCH PRESS 
OPERATORS

• WELDERS

2102 —VOLGA GAZ - 21 US

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

fiNMK RoMe ea banks of Hud
am Rtaer B JM. W. et Red Hoofc, NY 
8 bbRNHA B BMMg Mta, apsėtais din. 
r* * Mbtlta,JtaL aater beaL new

AUGŠCIAUSIOS KOKYBĖS PRODUKTAI 
^ūsų krautuvėse geriausios dešros 

įpiai, įvairiausios mėsos, lietuviška duona ir kiti produktai

2103 —MOSKV1Č 408

toughtby ..
MARTHA REYNOLDS

Jame* Louca* Ctothing Store
213 w. 35 St., N.Y.C. New Address 

now will be 257 W. 35 SL

CABINET MAKĖRS 
Expedenced, Steady work 

Nfce vroridng conditions 
Many Fringe Benefits 

JEFFERSON TRAVIS, INC. 
32 Ross SL Bnooklyn, N. Y. 

855-0050

2101 — VOLGA GAZ-21 R

2103 — MOSKVIČ 408

■ GERIAUSIAS

PAINT FOREMAN 
GENERAL FOREMAN 

DIE REPAIR MECHANIC 
Sheet Metai Die Bxp. 

Gttofing, Repoiring, Beoken Parts 
Sheet Metai Machinery 

ESectrical Wiring & Plumbtog Ezp. 
SUPREME STEEL CORP. 

50th Street A 2nd Avenue 
Brooklyn^ N. T.

Matateaance and Kepate of Equip- 
ment largo whotesale bakery in 
Brookyn. Steady work nice wortdng 
conditions and 'many fringe bene
fits — ask for Mr. Cooper — call 

-• MA 5-2809 ---?<• -

Good Truck Drivers 
Apply Today!

COME to theNorth Country and 
beautiful Lake Cbamplato— dean 
ate, exceUent recreation afforded by 
lake and mountains. Educational 
advantage et a cbltege A in-aervice 
program. JCAH approved 230-bed 
general hospital vrith expanston or- 
gaaization and growing surgical 
Service. Nursing school affiliation 
vrtth NLN accredtted BSN program. 
Escellent personnel policies. Apply

Classes now forming featuring bas- 
ic beauty culture malė and female 
individualized instruction easy pay- 
ment plans day and evening clasšes- 
free placement Service— send tor 
brochure or come for personai viste.

Careteker—Stov^art 
MASONIC TEMPLE

2626 Kast Tremont Avė, Bronx 
Salary — 4 room apartment 
Telephone, Gas, Etectricity 

Sole kltchen managemeat and hat 
ębeck coneeasten .

Apply any Tuesday after 7:30 PM 
Ask for Mr. Reiner Sr.

Proftessional Concert & Jazz Piardst 
ADULT8 > CHIIJDRBN <1 

theory - barinony - irirprovisatten 
ptfvvįMy taaįUt 

“Have Gar... WUI TraveT

New Y«rke: 1IH Ąvenoe - 
(Tarp 85 *88 gatvių) 

Bld<tw**d*: 55-54 Myrtfe Avė. • 
ArtsrlMe; M-M Steimmy St. ■

Steady work irice vorking condi- 
tions Hempstead area prefer exp 
with Burroaghs operation on pay- 
reR aM ceat accounting — 
many msge beneflts excellent start- 
fcgr ėnlafy.-’drtR for advancement

Experiencfid on double needle, 
overedge and zig-zag.

,Apply

WANTED EXP AUTO 
PA1NTER

WANTED EXP LINOTYPE 
• OPERATOR

Nteė woridng ecmdĮtiona ^mion shop 
plūs overdme Grikėd Central vicinity 

STERLING GRAPHIC ART 
304 X. 55 Street, N. Y. C.

Mr. Ramsay MU 4-0715

Wlttman't RąbMtry — vtalt *■ raaL 
live bunny ftrtnl 8« 406408 nb- 
Mts fropt the n*et bose to finUM 
coats, kata, maffia. Schooi*, Sošot 
groupe by afpotabmnt, family gr. 
1-5 PM SaL and Saedaya. TAP- 
HANK, Mhta SL 518 TA 4-3480

Steady Work 
Ntee vvorldng donditions 

YUBRI NOVELTIES 
20 Spring SL N. Y. C. 

Tet. CA 6-0434

For positions with an exceUent fa- 
ture, full and part time. Some open- 
ings, for handicapped persons re- 
strteted to their bomes in West- 
cbester. Write Bcdc C. 10 521 5& 
Avenue Room 714 N»Y. .'10017. Ca* 

(914) 423-3380 ' ‘
PETER8 3EWELER8 

For the Flnest of Jewelry 
Open iate Friday Nite 

Shop nov and save for Christmas. 
We Cater to the Family 

195 N. Welhrood Lindenhuršt LINY 
516 TV 4-5570

TOBDffi ĮVAfitAUS DYDŽIO m
ĮVAIRIOS ROSffiS RASITE MŪSŲ SANDELYJE VISADA
Viršuje parodoma spinta išardoma — Pristatoma bet kur

MARINERS INN direct on North
port Bay beantiful view of water 
German cooking imported St domės
ite wines and liguors. Lbbster fresh 
daily — Bayview Avė & James SL 
Northport, LX TeL (516) AN 1-3111 
- 9756

Authortsed Barre Gnlld - 
Rock of Ages Dealer 

Open 6 days a week 
655 Falrvtor Avė FaijviewNJ. 

CaU 201 -941-1800 any tim*

LAPERV1LLE cotereri at 1815 65th Strot^ 
Broofctjpi. Whe* yo* coli tuk for Mr. Frank Pentie*, 
įortntr fmeral diroetor of DecmviUe caterer* «nd c«b4RM 
ckdk OrfMtigatioM roM; o«r faciHties are «vaitable Jbr

Steady Work 
Ntee woeking conditions 
JACKS AUTO RODY 

5065 Broadway N. Y. a (218 SL)

Call (201) 676-0052 
or (201) 722-3022

Sympathetic care ūnder supervision 
of Registered Nurses in a graeious 
atmosphere fireproof inspection in- 
vited reasonable rates — Landing 
Avė Smithtown CaU AN 516 5-1134 We cater to the entire family—Open 

6 Days a Week —Lste Nfte Frtdaya 
For Real Valties, come in and see ua

GENERAL 1SE3.PERS ’*4iVork Wuere 
you live” Plating Plaut some ©ver
time — Carfton Cooke Plating Corp 
300 Washington Avė Cirlstadt, NJ. 
(15 min from Port Authorfty. Bus 
at door)

212 CA 6-5244 201-930-6590

MEN A WOMEN vanted «xp power 
press operatore also exp solderere 
steady work ntee working condk 
ttons many fringe benefits R0YA& 
APEX 1355 West Front St Platt- 
field N J. — 201-753-6414

s Ceotrai Transn»iaaiop Cfeator 
"Put yeur ąuto’s tęoiį^Ba in ezpert 
hands!” Autoėsa&c and Standard 
tranšmissions sealed, adjusted, re- 
buOL X day setaribA Ew payments 
arranged. Fr*e to*ring. Canteraach, 
2575 Itiddle Country Kd. (RL 25) 
JU 8-3030

2169 GRAND AVĖ. > 
Opp. RR. Statkm Baldwin 

CaU 516 BA 3-0868

Budraitis, RsMTftftra; Ąni- 
na, Kručas; Viinius, Mroglis- 
kas, . Daukša, Palys- šį praial* Aitieju rungtyniu pradžia 
mėjimą net penkių įvarčių skir- JT* 
tumu* mifciįžiriiiyriešininkut " vaL 3ekmaaiMU'^^(MF 
patys padovanojo savo^ neap- rą knmaBdos iaidŠA ai 
galvotu žaidimu, o v^iau rung- rian S.C. Ccfflege Point Soecer 
tynių gale visišku pasimetimu. įfield. Rezervinės pradeda 
Pirmame kėlinyje mūsiškiai ga- ^45 vaL, o j^rinosros 2:30 vaL 
Įėjo net pasiekti keletą įvarčių. 
Palys sukerta kamuolį į skersi
nį, keletą kartų mūsų puoliai 
tik per plauką neranda vartų. 
Pirmą įvartį Bridgeportas pa
siekia iš baudos ’ šūvip* kurio 
vartuose saules ^akintas 
vydas nepamato, Jei jau prieši
ninkas techniškai už nramškius 
ir visa klase aukštesnis, tai iš 
savųjų buvo galima reikalauti 
bent kovos moralės. Deja, to 
daugiausiai mūsiškiam ir stoko
jo. Iš viso liūdnas vaizdas, ku
ris prie gerų norų tikrai gali 
pagerėti. J ' 1 *

eieetric motor atiop located in Lib
erty, N.Y. Wrtte stating expertenei» 
and salary. Dteks Etectrte Service, 
397 No. Mato SL, Liberty, N. Y.

GEORGE CONNELLY
Dance Studios at Dance and Drama 
Dance instruction ' at its f mest, two 
studios located in (Jueens, 123-15 Li- 
ierty Avė., Rtehmond Hill, 103-15 
lOlst. Strek, Ozone Psirfc: CaH VI 8-5 
9550.

RAYBERN BUS SERVICE Ine.
Safety in mntfon through expertence 
SpeciBl. ratas tat chiMrHt and adult 
groups. Bengtam orgaataatteM, ao- 
čieties, dmrches and scoii groups. 
139 ftoed RoDtnr ttoeė F^ming- 
dale LX 51B 894-5555 or 681-6666

VACATION Md KKTRAS

BATRIBOS HOSMTAL 
437 Ovingtou Avė, BHyn

1«t and 3rd Clasa
Steady work nice worktog condfr- 
tions and many fringe benefits 

LEBO ELECTRONICS
34 Grand Blvd Brentwood LJ.

Call 516-231-6460

CAUFORNIA  ̂$99.00 
MIAMi FLA. — $60.60

FREDERICK'S
Beauty Sehool

WANTED EXP LEAF STAMPING 
EMBOSSING PRESSMAN steady 
work nice worktog conditions 

FORSMAN CO.
20-01 PoUitt Drive Fairtawn N. J. 

Gali 201 - 797-9100

LA PERVDLLEy featnring ęutorhųy a 
new coMept M ėlepcmce, eorAsOp fecirtte* you to visit 
our uew tome. CMtoe eurrant aMl futare datos aoaiiabie 
for 100 to 700 guesto.

dovanoms į USSR. Džiaugiamės paskelbti specialias šven- 
5* • z'. ' ’ j '

čių kainas. Atpigintos kainos jau galioja. Mes priimsime 
užsakymus automobilių dovanoms. Šio kainos yra: ;

One Stop for all your Printing 
Needs, personai eommerdal aad 
organizational
2 Central Avė Massapequa LX 

CaU 516 LI 1-1289

TeĮ TR 9M0O
Adata kasdien iki 9 vai. vakaro, antradieniais ir šeštad. 

iki 6 v. vak

$2,365.19 

$2,553.70 

$1.954.88 

$1,759.39 
2104—ZAPOkOZHETS - ZAZ 965A - $ 957.60

WANTED EXP OPERATORS o^ 
Dresses mušt do a complete gar- 
ment steady work nice working 
conditions resolute dress 580 8tb 
Avė N.Y.C. (beL 38 & 39 SL). Call 
LO 3-1550 — ask for Mary or Bill

DIRECTOR OF NURSENG 
PHYSICIANS HOSPITAL 

PUŪfcbarfe N.'Y.

all union. benefits including paid 
vacations Blue Cross, pension, vac- 
ation siek leave, steady employment 
plūs overtime. Company located in 
Linden, NJ. Call for appointment

(201) 925-2200

JAV-se
ADOLFSCHRAGERFURNITURE, Ine 

Yorkvilės Didžiausia, Gražiausia Baidų Krautuvė

BUS CHARTER'SERVICE 
107-02 N. Y. Blvd.

SterBng, N. J. area factory needs 
men wilHng to work steady — will 
trato EzceUent \Vorking conditions 
11 bolidays Fringe benefits regular 
increaaes 5X00 per hour to start 
8 - 4:30 PM — plūs overtime


