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PRIEŠ 30 METŲ LYG ŠIANDIEN

Pavyks išlyginti prekybos pozicijas prieš Sovietus?
Mato ministenų taryboje ak

tualiausias klausimas — Vaka
rų prekyba su sovietiniu blo
ku. Dėl jo vakariečiai aiškiai 
nesutaria. Vienaip galvoja A- 
merika, su ja solidarizuoja dau
gumas kitų Nato narių, priešin
gai — Anglija. Nesutaria dėl 
kredito termino ilgumo.

Amerikos atstovas valstybės

Išsiskiria Amerika ir Anglija. Ameriką remia Prancūzija, Vokietija, Italija, Bel
gija Olandija, Liuksemburgas; Angliją—Kanada, Islandija, Norvegija ir Danija

sekr. pavaduotojas Bali lapkri
čio 18 atstovavo minčiai, kad 
kreditas Sovietam nebūty duo
damas ilgesniam terminui kaip

5 metam. ' Ilgesnis terminas, 
samprotauja Bali, reiškia dides
nę galimybę Sovietam stiprinti 
karines pajėgas-

PO BARGHOORNO ISTORIJOS: Ko 
kios išvados Amerikoje ir kitur

Prof. Barghoorną lapkričio 
16 išleido iš Maskvos kalėjimo, 
įsodino į anglų lėktuvą ir iš
trėmė, neleidę niekam jo pa
matyti.

Grįžęs iš kalėjimo, kuriame 
išbuvo 16 dienų, profesorius 
pasakojo, kad jo kelionės tiks
las buvo rinkti medžiagos savo 
rašomai knygai apie piliečių 
opinijos sudarymą ir laisves 
Sovietuose. Apie tai jis buvo 
informavęs ir Sovietų valdžios 
žmones- Bet žinodamas, kaip so
vietai linkę kiekvieną turistą į- 
tarti, jis nevartojęs nė foto apa
rato, pas nieką nėjęs į butą ir 
su moterim nekalbėjęs daugiau 
kaip kelias minutes. Suimtas jis 
buvo Maskvoje spalio 31. Bet 
apie laiką nuo suėmimo iki pa- 
leidimo jis atsisakė bet ką pa
sakoti.

ta iki sausio pradžios. Tačiau, 
N.Y. Times vedamajame kalba 
Vėl už gerų santykių tarp Mask
vos ir Washingtono gaivinimą- 
Tai paskatinimas vyriausybei 
vykdyti naujus bendradarbiavi
mo planus tiriant abiejų kraš
tų švietimo padėti.

Ui 5 METUS: George W. 
Bali, valst. sekr. pavaduoto
jas.

NIKONAS apie Baltijos kraštus
S. m. spalio 21 d. ALT pir

mininkas. Bendrojo Pabaltiečių 
Komiteto vardu, pasiuntė buv- 
JAV viceprezidentui Richard 
M. Nixon padėką už jo straips
ni “Chrushevs Hidden Weak-

PRIEŠ RINKIMUS:

Kas nulėmė, kad Amerika 
pripažino Sovietų Sąjunga 
po 16 nepripažinimo metu

Spauda nuo klausimo, kodėl 
profesorius buvo suimtas, per
ėjo labiau prie klausimo, kodėl 
jis buvo paleistas ir kas toliau. 
Beveik visi sutaria, kad “pasku
tiniai įvykiai parodė, kiek svar
bu pareikšti Sovietam aiškiai, 
kad nebus nusileista jų spaudi
mui” (N.Y. Times). Tai reiškia, 
kad sukilusi Amerikos opinija, 
vyriausybės paneigimas, kad 
profesorius turi kokių šnipinė
jimo uždavinių, atsisakymas da
lyvauti derybose dėl kultūrinių 
mainų, boikotas sovietinių inte
lektualų delegacijai privertė 
Maskvą duoti žingsnį atgal, 
kaip ji tai padarė dėl susisieki
mo su Berlynu. Amerikoje su
stiprėjo įsitikinimas, kad tik 
griežtumas sulaiko sovietus nuo 
naujų pasikėsinimų.

Tai nereiškia, kad prof. Barg
hoorno istorija nebus artimiau
sia ateičiai panaudota propa
gandos reikalam- Nors Sovie
tai savo spaudoje stengėsi nu- 
tylėt. Barghoorno istoriją, bet 
jai iškilus,, galės aiškinti, koki 
jie taikingi, eina į nuolaidas ir 
iš naujo išgelbėjo sugyvenimą.

— Kas remia Kennedy? Jau
nimas ir moterys daugiausia. 
Gallupo institutas rado, kad už 
Kennedy pasisako 57 proc. mo
terų ir 51 vyrų, už Goldwaterį 
37 proc. moterų ir 44 vyrų. 
Balsuotojų 21-9 metų amžiaus 
už Kennedy 67 proc.. už Gold- 
waterį 30, 30-49 metų už Ken
nedy 57, už Goldwaterį 39, per 
50 metų už Kennedy 48, už 
Goldvvaterį 44.

— Nixonas, kaip tvirtino 
New Yorko resp. liberalas Ja- 
vits, gali būti kandidatas 1964 
rinkimuose, jei jis matys, kad 
gali būti išrinktas. O jei bus 
renkamas, tai jis dabar nurung
siąs Kennedy.

— Kalifornijoje, tvirtina ~R- 
Drummondas. sustiprėjo visuo
menės opinija už konservato
rius.

ness’ ’ (paslėptos Chruščiov o 
silpnybės), įdėtą š.m. spalių 
12 d. “The Saturday Evening 
Post” žurnale, kur išdėstė pa
vergtų Rytų ir Vidurio Europos 
tautų laisvės būtinumą.

R.M. Nixon š.m. lapkričio 1 
d laišku padėkojo už jo raši
nio įvertinimą ir pabrėžė, kad 
jis užtikrina, jog Lietuva, Lat-

Tam priešinasi Anglija, kuri 
yra pasiryžusi duoti kreditą 15 
mėty. Lygus Sovietų traktavi
mas su kitais kraštais ir jų ūki
nių reikalų patenkinimas, ma
no anglai, padėsiąs sumažinti 
ir politinę įtampą-

Sovietai labai suinteresuoti 
ilgalaikiu kreditu. Chruščiovas 
buvo užsiminęs apie tai ir Ame
rikos biznierių delegacijai. Jau 
dabar vakarų Europos kraštai 
jiem yra davę apie bilijoną 
dol. kredito.

Amerikos pastangos strategi
niu prekių pardavimo draudi
mu sulaikyti Soviety galybės au
gimą yra sulaužytos pačių są
jungininkę. Per 20 metų va
karų Europa prekybą su sovie
tiniais kraštais patrigubino. A- 
merika jau nesistengia tą pre
kybą dabar sulaikyti, o tik mė
gina suderinti sąjungininkų su 
Sovietiniu bloku prekybinę 
politiką, ūkinės Vakarų pozici
jas prieš Sovietus išlyginti.

Amerikos pažiūras remia Eu
ropos ūkinės bendruomenės 
kraštai, Anglijos — Kanada, 
Norvegija, Islandija ir Danija.

Ar tai pasiseks, kada tam la
biausiai priešinasi artimiausias

Ui 15 METŲ: Edward Heath, 
Anglijos prek. tarybos pirminin
kas.

Lapkričio 17 suėjo 30 metų, 
kai Amerika pripažino Sovietų 
Sąjungą Spauda ta proga pa
skelbė apsčiai žinių, iš kurių 
aiškėja, kas per jėgos labiau
siai lėmė Amerikos apsispren
dimą.

Kaip Columbijos profesorius 
William E, Leuchtenberg aiški
na, per 16 metų Amerikoje aš
triausiai pasisakė prieš Sovietų, 
Sąjungos pripažinimą Darbo Fe 
deracija, tokios patriotinės or
ganizacijos kaip Amerikos Le
gionas, Amerikos revoliucijos 
dukterys, eilė katalikų įžymių 
kalbėtojų. Bet ne jie lėmė poli
tinius sprendimus.
... Su Sovietų Sąjungą norėjo 
biznio Amerikos kapitalistai, 
stambiosios firmos. Nors Ame
rika dar nebuvo Sovietų pripa
žinus, bet prekyba su Sovietais 
jau ėjo, ir 1930 importas iš A- 
merikos pasiekė 114 mil. dol. 
daugiau nei iš bet kurio kito 
krašto. Tačiau Amerikos didžio
sios depresijos metu Sovietai 
kaip tik sumažino importą iš A- 
merikos — 1932 iki 13 mil.

Po didžiosios katastrofos bir
žoje jau General Motors vice
prezidentas James Moon ey 
1930 ragino pripažinti Sovietų 
Sąjungą, kad būtų sustiprinta 
prekyba. Jam tuojau pritarė ki
ti stambieji industrialistai. Pre
zidentas Rooseveltas atsargiai, 
pats nesiimdamas atsakomybės, 
pavedė rūpintis derybom dėl

WiLLIAM BULLITT, pirmas A- 
merikos atstovas Maskvoje.

■B s.'.

vija ir Estija, pavergtos I I-jo saugumo viršininko (SS) pava- 
pasaulinio karo pasėkoje, pri
klauso tokiam pačiam dėmesiui, 
kaip ir kitos Ryty Europos tau-

AMERIKOS ŽYDAI kelia bylą Vilniaus SS viršininkui
Eichmarmo teisme Izraely iš

kilo Franz Murer vardas- Iš
kilo, kad Murer buvo Vilniuje

pripažinimo dviem patikimiem 
asmenim Henry Morgenthau, 
būsimam savo iždo sekretoriui, 
ir William Bullitt, Philadelphi- 
jos milijonieriui bei specialiam 
valstybės sekretoriaus padėjė
jui-

Bullittas Maskvoje teatrališ
kai reikalą pradėjo: jis turįs 
saujoje popierį be parašo; bet 
jis galįs paversti jį kvietimu 
diplomatiniam santykiam už- 
megsti — jeigu Sovietai to no
ri; jei nenori, tai tegul laiko, 
kad tokio siūlymo iš viso ne
būta; tegul jie duoda žodį, kad 
tokis siūlymas bus laikomas pa
slapty ...

Sovietų užsienių komisaras 
Litvinovas lapkričio 7 jau bu
vo Washingtone. Kai raštai bu
vo pasirašyti lapkričio 17, tai 
namo grįžtančiam Litvinovui 
Waldorf-Astoria viešbuty buvo 
surengtos išleistuvės, kuriose 
dalyvavo 2500 “įžymių biznio 
vadovų”. Tostmeisteris buvo

- Amerikos žydų organiza- Hu§h CooPer’ kuris statė Sovie‘ 
tam Dnieprostroi. Jis kalbėjo, 
kad šis žingsnis, Sovietų pripa- 

žydu, bolševikų leidžiamo žy žinimas- esąs Roosevelto vyriau- 
diško laikraščio redaktorium. didžiausias istorinis lai- 
kuris lapkričio 13 atvyko su 
sovietinių intelektualų delegaci
ja. Kai jis tvirtino, jog Sovie
tuose nėra jokio žydų persekio
jimo, juokėsi ir patys rusai. 
Ar pavyks išlyginti ūkines po
zicijas prieš Sovietus?

duotojas ir buvo kaltinamas nu
žudęs Vilniaus getho 17 žydų. 
Murer gyveno Austrijoje. Aust
rijos žydų iniciatyva buvo 1961

suimtas ir teistas. Bet išteisin
tas. Lietuvos žydų sąjunga A- cijos įspėjo savo narius netu- 
merikoje, o taip pat nuo nacių rėti reikalų su Aronu Vergeliu, 
nukentėjusių žydų sąjunga A- 
merikoje reiškė protestus ir 
ėmėsi rinkti papildomos me
džiagos Murer kaltei įrodyti.

MEANY: Automatai nedarbo kaltininkas

... — Chruščiovas, mano Drum- 
mondas, nedarysiąs didesnių 
tarptautinių sunkumų Kennedy 
iki rinkimų.
BERLYNE: Soviety trukdymai

Vakarai vėl pareiškė Sovie
tam protestą: lapkričio 14 ir 15 
vakarais Pan American lėktu- 

Gromyko nurodė, kad ir Ame- vai. kurie skrido į Tempelhof 
rikos vyriausybė gali išnaudoti 
istoriją savai propagandai, kuri 
bus reikalinga rinkimam —Gro- 
myko pareiškė, kad profesorius 
paleistas tik atsižvelgiant j pre
zidento Kennedy asmeninį su
sirūpinimą.

aerodromą, buvo iš Potsdamo 
stipriais prožektoriais akinami. 
Nusileido laimingai.

Prancūzai nebuvo nustebinti 
suėmimo įvykiu. Jie iš pat pra
džių netikėjo atominės sutarties 
ir atoslūgio nuoširdumu. Vokie
čiai žiūri kaip į pasirengimą 
naujai Sovietų “taikingai ofen
zyvai”, kurios tikslas laimėti 
“nepuolimo sutartį".

Amerikos vyriausybė nesis
kubina siųsti delegacijos į Mas
kvą derybom dėl kultūrinių mai
nų. Tai greičiausiai bus nudels-

— Amerikos kerių iš Vietna
mo iki naujų metų numatoma 
1fWMl <rr-»4inSi namn I i Ir c dar

Darbo unijų (AFL-CIO) suva
žiavimas pereitą savaitę dau
giausia svarstė profesinius 
klausimus — nedarbą, kuris te- ' 
bėra palietęs 5.5 proc. darbo ; 
jėgos. Prezidentas George 
Meany karštai kaltino darbo au- i 
tomatinimą kaip didžiausią ne- ■ 
darbo šaltinį. Nedarbui suma- ] 
žinti kartojo reikalavimą su- ■ 
trumpinti darbo savaitę iki 35 
valandų, paliekant tą patį atly
ginimą-

Prezidentas Kennedy, kuris ' 
kalbėjo suvažiavime, nutylėjo ; 
Meany reikalavimą — jam pre- j 
zidentas yra priešingas. Jis ti- i 
kino, kad nedarbas sumažės, j 
kai bus sumažinti mokesčiai.

Unijos tebėra tvirta atrama i 
demokratam. Unijose yra 12.5
mil. žmonių, apie 73 proc. dar- už 35 valandas: George Mea- 
bo jėgos. ny.

H. Tribūne paskelbė, kad 
vo parodymus apie Murer 
rašė du Lietuvos žydai — Leon 
Szmigiel, kuris gyvena Broo- 
klyne. ir Herman Rubinoff, ku
ris gyvena Syracuse. Juodu sa
vo parodymus įteikė anų orga
nizacijų advokatui James B. 
Donovan.

sa- 
su-

Szmigiel pareiškimu, 1941 ga
le vieną dieną jis ir sūnus sto
vėjo eilėje, kad būtų patikrinti, 
grįždami į getho. Murer stovė
jo prie vartų ir tikrino. Sūnus 
turėjo maisto, kurį buvo išsikei
tęs mieste į savo asmeninius 
daiktus Murer įsakė jam klaup
tis ir šūviu į pakauši nušovė.

Rusai kelia bylą 
žydam Rygoje

“Sovetskaja Latvia” pranešė, 
kad suimti 7 asmens, kurie įga
beno pro Ukrainą iš Amerikos 
160 nyloninių apsiaustų ir juos 
pardavė Rygoje už 77,000 rub
lių. Suimtųjų pavardės žydiš
kos — Šanda šapir, Berk Gel- 
tand, Blum Zimmerman ir pan.

Tėvas Szmigiel taip pat turėjo Esą Meksikos prekybininkas 
maisto/ir už tai gavo 25 bota
go kirčius.

Abudu liudininkai buvo iš
kviesti Į Murer teismą ir ten 
liudijo. Bet dabar jie pareiškė, 
kad tada teismo pirmininkas 
liudininkus prievartavęs grasi
nimais.

siuntęs apsiaustus siuntinukais 
giminėm, kurie dabar ir suimti.

mėnimas, O vienas istorikas į- 
vertino. kad prasmingiausias į- 
vykis buvo tų iškilmių galas, 
kada svečiai sustoję nukreipė 
akis į sceną, kurioje buvo A- 
merikos vėliava su žvaigždėm 
ir Sovietų vėliava su kūju bei 
pjautuvų, o vargonai grojo 
“My Country ...”, kuris išvirto 
“Internacionalo” garsais.

Po didžių iškilmių didžios vil
tys išsiblaškė: sovietai atsisakė 
mokėti skolas, Rooseveltas at
sisakė duoti ilgalaikį kreditą ir 
prekyba neišaugo

Išaugo tik sovietinis impor
tas į Ameriką — šnipų.

Taigi “Maskvos dvasia”, pa
sivaidenusi 1963. ar “Ženevos 
dvasia” iš 1953 metų nėra nau
jos dvasios, o tik pasivaideni- 
mas to paties vaiduoklio, kuris 
buvo pagimdytas 1933 —Mask
vos “proletarų” ir Amerikos 
“kapitalistų”.

HOOVER: Ar galima duoti komunistam

Trauktis ar ne iš Vokietijos?
— Eisenhoweris lapkričio — Acheeonas, buvęs valsty- 

17 pakartotinai pasisakė už ka- bės sekretorius, dabar prezi 
riuomenės atitraukimą iš Euro- dento patarėjas, pasisakė prieš 
pos. Iš 6 divizijų siūlė palikti 
tik vieną — 20,000 vyrų.

— Amerika numato iš Pran
cūzijos ligi liepos 1 atitraukti 
3 transporto lėktuvų dalinius 
su 1740 personalo.

laisvę žmonių laisvei griauti?
—Soviety laivo “Pabieda” 

21 jūrininkas pabėgo Turkijo
je. prieš grįž|aht į sovietinius 
vandenis. 4 i

— Kultūrinių^ mainų dery
bas Amerika sutiko atnaujinti, 
paleidus prof. Barghoorną. 
Greičiausia jau po Kalėdų.

J. Edgar Hoover, FBI direk
torius, buvo pagerbtas katali
kų jaunimo organizacijos šuva- 
čiavime New Yorke. Lapkričio 
16 prieš susirinkusius 4,500 
jaunimo atstovų Hooveris pa-

— Popiežius Paulius VI lap
kričio 15 tarėsi su Bažnyčios 
susirinkimo prezidiumu, 13 kar
dinolų, įspėdamas, kad prieš sisakė prieš leidimą komunis- 
gruodžio 4 būtų priimti kai ku- tam kalbėti Amerikos universi

tetuose bei kolegijose. Per dve
jus metus jie aplankė apie 100 
studentų buveinių, siekdami su
kelti jaunimo nepasitikėjimą 
Amerikos gyvenimo būdu. Aka-

rie nutarimai.
— Vietname puolimus prieš 

gen- Karkins (kuriuos atmetė 
poje. Pasisakė prieš Kennano prez. Kennedy), W. S White 
Siūlymą Vokietiją neutralizuoti. (Journal American) laiko išėjus 
Kaltino Kennaną makiavelišku- 
mu dėl siūlymo derėtis Ameri
kai su Sovietais už Vokietijos 
nugaros Vokietijos kaina.

— Somelija, Afrikoje, lapkri
čio 16 aiškinosi, kad iš Sovie- ., .
tų priėmė karinę paramą, nes ną, o ne finansų specialistą iž-

Eisenhoverio siūlymą sumažin
ti Amerikos kariuomenę Euro-

BALSAS PRIEŠ DVIGUBUS 
METUS įf ■'

H. Tribūne lapkričio 22 pa
skelbė Zuzanos D. Kalninš Jaiš- 

. .. , , . . c . deminę laisvę jie nori paversti ka. kuriame sakoma, kad lap-iš Amerikos atstovybes Saigo- x_Awi„u t .ne pareigūnų laisve žmonių laisvei griauti - kričio 18 buvo Latvijos nepn-

— Lotynų Amerikoje esąs ne
pasitenkinimas. kad Amerika 
atsiuntė derėtis dėl ūkinių klau
simu jiem "nežinomą" Harrima-

klausomybės 45 , metų sukaktis. 
Pažymėjusi, kad dabar visuoti
nės emancipacijos, antikolonia- 
lizmo ir tautinio* apsisprendi
mo laikai; kad tuos visus idea
lus remia J Tautos, klausia, ko- 

Amerika davė tik 18 miL, o So- do sekretorių Dilloną. H. Tri- taip pat. Kongrese aštrėja rei- dėl iš tų idealų vykdymo išskir- 
vietai 36. Jie imsią, iš kur lik bune pastebėjimu, valstybės de- kalavimas nutraukti -paramą.

— Vietname lapkričio 16 žu- gausią, savai kariuomenei orga- parlamentas veikė per Baltuo- Baltieji Rūmai laukia, kaip, bus 
va čimtac Hočimtncic amorikiofr ni»nnti irnrinc nnri 90 stns Rūmus kad Di Ilona.s nesi- sutvarkytas koniDcnsaciios Irtau-

— Vokietijos kancleris Er- 
hardas lankosi lapkričio 21 Pa
ryžiuje, iš ten atvyks į Washing-

— Atlantic City, NJ, lapkri
čio 18 viešbučio gaisre žuvo 25

— Argentina lapkričio 15 su
tartis su Amerikos naftos fir
mom nutraukė. Peru valstybė

toną.
U Sovietų dominuojami kraštai. 
“Ar žmogaus vertės ir Žmogaus 
teisiu idealai tėra laikomi lik



Amerika daug kam daro gero. Bet retai kas už tai į*i 
dėkingas. Priešingai, ima net maištautu Kai šu tuo reiškiniu 
susiduria ji tvoja otieji amerikiečiai, jie mėginą ieftflli prto> 
žasfię. Na bukinai kituose. Ir pačioje BnMĮrikiošaę tautejat jes 
charaktery.

Mūsų pretenzijas ir atsako*

Gal būt, sako Niebuhr, mū-

DARBININKAS 1963 m., lapkričio 19 d., nr. 78-

Perdėtas savo dorybių pajautimas
Reinhold Niebuhr, Amerikos 

evangelikų vienas iš populia
riausių teologų ir mąstytojų, 
prieš savaitę “Sat. Ev. Post” 
laikrašty svarstė amerikiečių 
charakterio bruožus, kurie juos 
daro nepriimtinus kitiem ir ve-

pavydo, kiti kaip de Gaulle, 
siekdami tautinės didybės, kiti 
dėl to, kad mato mūsų klaidas.

Į ateitį žiūri Niehuhr iš da-

fakto, kad Amerika yra atsidū
rusi pasaulio hegemonijos vir
šūnėje. Jei dabar tenka jai to
kia vieta, taį autorius ragina.

pa jautimas. Mums rodos, kad 
Amerika tai vienintelė tauta, 
kuri iškyla aukščiau smulkiu 
tautinių ambicijų, kurios kilnia
dvasiškumas, dosnumas (ge- 
nerąsity) ir gera valia yra ne

Šitas specialus savosios dory
bės pajautimas užtemdo mums 
faktą, kad esam iš tikrųjų kraš
tas kaip ir visi, kuris siekia sa
vų interesų. Savas savosios do
rybės perdėjimas įžeidžia mū
sų sąjungininkus ir sukelia 
prieš mus silpnesnes pasaulio 
tautas.

Kasdienės žinios iliustruoja 
tas mūsų pretenzijas ir jų pa
darinius. Pvz. kada Indija pa
prašė mus paramos plieno fab
rikui statyti, Kongrese kilo 
opoziciją: fabrikas bus valsty
bės rankose, taigi bus stipri
namas valstybinimas, socializ
mas Amerikos pinigais. Kong- 
resmanai neatsižvelgė, kad In
dijos matais suvalstybinimo ten
dencija jai naudingą. Kongres- 
manų akyse Indija turėjo pa
sekti Amerikos ūkiniu pavyz
džiu arba apsieiti be mūsų pa
ramos. Indija pasirinko antrą 
galimybę.

Pažiūrėkime taip pat į mū
sų santykius su naująja Euro
pa- Pokariniais metais Ameri
ka buvo vienintelis vakarų Eu
ropos saugotojas nuo Sovietų 
grėsmės. Europiečiai tada bu
vo silpni. Šiandien iš dalies A- 
merikos paramos dėka Europa 
yra stipri. Jie pajėgia skirti ne 
tik didesnį įnašą savo apsau
gai, bet nori pati ir sprendi
mus daryti apsaugos reikalu. 
Mes taip susipratom su savo do
minavimu Europos reikaluose, 
kad negalim atprasti nuo šios

Juozas Audėnas, diplomuo
tas ekonomistas ir registruotas 
investavimo fondų atstovas, pri
ima interesantus investavimo 
reikalais — 109 Warwick St.. 
Brooklyn 7. N.Y.. Tel.: TA 7- 
9518 ir PL 3-6628.

rolės. Mes pučiamės dėl mūsų 
sąjungininkiį kiad jie nenori mybę blaiviai įvertinti trukdo 
“bendradarbiauti”. Mes vaiz- daugelis aplinkybių. Pirmiausia 
duojame generolą de Gaulle, mūsų gyvenimo štandartas, kad savo galybę Amerika varto- 
kuris atstovauja naujajai Euro
pos nepriklausomybės dvasiai, 
<kaip kažką negerą, neteisėta. 
Didžia dalim ši mūsų reakcija 
kyla iš pažeisto mūsų pranašu
mo pajautimo.
Klaidos istorinės augimas iki 
konfliktų

Autorius dėsto, kaip tas sa
vo gerumo ir pranašumo pajau
timas istoriškai atsirado, prade
dant nuo Tomo Jerfersono, ii 
labiausiai išaugo su antruoju 
pasauliniu kana; kaip susiraiz
gė tas savos dorybes pranašu
mo pajautimas su savo stipry
bės, jėgos, o sykiu ir atsakin
gumo pa jautimo. Iš šio karo iš 
ėjome, dėsto Niebuhr, kaip 
stipriausia demokratinė jėga. 
Su jėgos pajautimu augo ir at
sakingumo pajautimas: jei 194€ 
Amerika paliko nuniokotą Eu
ropą rusų malonei, tai 1948 A- 
merika jau pajuto už Europą 
tiek atsakomybės, kad Marshal 
lo planu ėmėsi ją atstatinėti. 
Ir šiandien Amerika jaučia at 
sakomybę už viso pasaulio li
kimą-

Neišlygintas savo dorybės, jė 
gos pranašumo pajautimas ii 
iš kitos pusės atsakingumo pa 
jautimas ir iš to atsakingume 
plaukianti Amerikos veikla ke 
lia konfliktus tarp Amerikos ii 
kitų tautų, kurias paliečia Ame
rikos veikla.

Kliūtys klaidai pažinti ir iš jos 
atsitiesti.

Kaip buvęs etikos profeso
rius Niebuhr ieško pirmiausia 
būdų atstatyti pačiame ameri
kiečio charakteryje pusiausvy
rą tarp pranašumo, jėgos ir 
atsakingumo pajautimo, o to 
rezultatas bus — pagerinti san
tykiai su kitais.

Niebuhr ragina iš vienos pu
sės neperverTmti savo kilnia
dvasiškom pajautimo. Taip, jį 
rodo Marshallo parama, užsie
nio paramos programa. Tačiau 
Niebuhr įspėja, kad šita para
ma amerikiečiam tesąs tik la
šas — nesudaro nė vieno pro
cento tautos pajamų.

kuris yra dvigubai didesnis už 
pažangiausias Europos tautas, o 
Azijoje, Afrikoje nė nesvajoja
mas.

Trukdo ribose išsilaikyti ir 
išplitusio antiamerikonizmo bei 
nedėkingumo pajautimas. O an-

ti nepopuliarumą, kada aiškėja, 
jog musę sprendimai buvo ne
teisingi.

Mes turime suprasti, kad ne
same visažiną. Turimi vengti 
“sąmoningos arogancijos, ky
lančios iš nesąmoningo savo jė
gos pajautimo”, ypačiai santy
kiuose su savo sąjungininkais.

Nepaneigdamas amerikiečių 
tam tikro panašumo, Niebuhr 
dar sykį kreipia dėmesį, kad 
tai ne dabarties nuopelnas, bet 
nuopelnas istorijos ir šio kraš
to nepaprastų rezursų.

Pro visus tuos samprotavi
mus šviečia aiškus autoriaus į- 
spėjimas nepasiduoti tai jėgai, 
kuri kasdienine kalba yra va-

DABAR JūS GALITE APLANKYTI savo artimuosius Lietuvoje.

kft^akanSnkite patynatam keliauki biurui | R. E*m*om

COSMOS TRAVEL BUREAU, Ine.
45 W. 45 Street, New York 36, N.Y. • Tėl. Clrcle 5-7711

tų didesniu blaivumų, nei tai
dūduotų savos dorybės prana
šumo pajautimas

Antra, derinant didelių ir ma
žų interesus reikia būti pasi- dinama puikybe; kurią pirmiau- 
renguaiem virsti nepopuba- šia išpraktikavo dangaus ange- 
riem, kada musę sprendimas lai ir kuri juos nuvedė į kata-

NEW YORKO lietuviai Balto centre, susirinkę pasitarti vajaus reikalu. Vidury konsulas V. Stašinskas ir 
kun. L. Jankus. Nuotr. V. Maželio. _

JŪSŲ GIMINĖMS IR DRAUGAMS LIETUVOJE! 
DABAR LAIKAS SIŲSTI SIUNTINIUS ŠVENTĖMS

Cosmos Parcels Express Corporation
Paskubina jūsų, siuntinį jūsų draugams ir giminėms į bet kurią 
SSSR dalį. .....................................Licensed by V/O Vneshposiltorg
SIUNTINIAI APDRAUSTI-----PRISTATYMAS GARANTUOTAS

. ------- GAVĖJAS NIEKO NEMOKA ------
Visuose mūsų skyriuose jūs rasite didelį pasirinkimų medžiagų 
moteriškiems ir vyriškiems drabužiams ir tuo sutaupysite nei per
kant kitur. Jūs galite gauti ir kitokių reikmenų tinkamų siunti
niams pigiau nei bet kur kitur. Dėl papildomų informacijų ir nemo
kamų kainaraščių rašykite ar aplankykite jums artimiausiu skyrių:
• NEW YORK, 3,N. Y. — 39- 2nd Avenue---------------------------- Ai. 4-5456
• NEW YORK 11, N. Y. — 135 W. 14th Street_______ CH 3-2583
• BROOKLYN 11, N. Y. — 370 Union Avenue_______ EV 4-4952
• BROOKLYN 7, N. Y. — 600 Sutter Avenue ----- I------- Dl 5-8806
• ATHOL, Mass. — 61 ML Piešiant Street CH 9-6245
• BOSTON 18, Mas*. — 271 Shavmriut Avenue--------------- Ll 2-1767
• SOUTH BOSTON, Mass. — 359 West Broadway .... Tel. 268-0068
• BUFALLO 6, N. Y. — 332 Fillmore Avenue________TL 6-2674
• CHICAGO 22, IIL — 2222 W. Chicago Avenue_____  BR 8-6966
• CHICAGO 8, UI. — 3212 So. Halstead Street______WA 5-2737
• CLEVELAND 13, Ohio — 904 Literary Road______TO 1-1068
• DETROIT, Mich. — 7300 Michlgan Avenue________VI 1-5355
• GRAND RAPIDS, Mich. — 606 Bridge St, N.W.___GL 8-2256
• HAMTRANCK, Mich. — 11333 Jos. Campau _______ TO 7-1575
• HARTFORD 14, Conn. — 200Franklin Av, Tel. 2338030, 2460215
• IRVINGTON 11, N. J. — 762 Springfielo Avė. ____ ES---------
• YOUNGSTOWN 3, Ohio —21 Fifth Avenue _______ R*
• YONKLaS, N.Y. — 555 Nepperhan Avė .................... GR
• LOS ANGELES 22, Calif. —960 So. Atlantic Blvd. _ AN
• LAKF.WOOD, N. J___ 126 - 4th Street_____________ FO
• NEWARK 3, N. J. — 428 Springfield Avenue  Bl
• NEW HAVEN, Conn. — 509 Congress Avė.
• PATERSON 1, N. J. — 99 Main Street___
• PASSAIC, N. J. — 176 Market Street 
• PHILADELPHIA 23, Pa. — 525 W. Girard Avė. ___  PO 5-5892
• PITTSBURGH 3, Pa. — 1015 E. Carson Street __  HU 1-2750
e SAN FRANCISCO, Calif. — 2076 Sutter Street______Fl 6-1571
• WATERBURY, Conn. — 6 John Street  PL 6-6766
e WORCESTER, Mas*. — 174 Millbury Street_______ 8W 8-2868

InIH

2- 4635
3- 0440 
6-2681 
1-2994 
3-8569 
3-1797

LO 2-1446 
MU 4-4619 
GR 2-6387
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IŠ UETUVOS ATVYKĘ.įBAŽNYČIOS SUSIRINKIMU
Vatikane Bažnyčios susirinki

me dalyvavo “Chicago’s Ameri
can” redakcijos narys Stasys 
Pieža- Kai jis grižo, Draugas 
lapkričio 9 paskelbė su juo pa
sikalbėjimą. Tarp eilės klausi
mų buvo: “Ar jums teko su- pertvarkytas į Kultūrinių ryšių 
tikti iš Lietuvos atvykusius į vi
suotinį susirinkimą?”. Atsakė:

“Juos mačiau ir su visais kal
bėjaus. Pastebėjau, kad jie vi
si yra Sovietų ambasados prie
žiūroje. Iš pradžių juos ir ap
gyvendino labai menkame vieš
buty kitoj gatvės pusėj nuo ru
sų ambasados. Turėjo po ke
lis gyventi viename kambaryje 
prie labai triukšmingo ke io. 
Vėliau gavo geresnį viešbutį, 
(ji parūpino jiem Vatikanas, 
Red.), bet vis pasiliko amba
sados priežiūroje. Kartais juos 
sekdavo ambasados automobi
lis. Italijos spauda kėlė klausi
mą. kodėl buvo leista atvažiuoti 
šiems daugiau ar maaau eili
niams dvasininkams, o ne buvo 
išleistas vyskupas P. Maželis. 
Atvykusiems iš Lietuvos So
vietų užginta matytis su laikraš
tininkais, ir oficialiai 
negali pasakyti",

Primintina, kad į 
mą atvyko kan. J. 
čius, kan. P. Bakšys 
Krivaitis. Kan.

jie nieko

SPAUDA

Tarybų Sąjungos sostinėje Mas
kvoje. Sugrįžimo į Tėvynę ko
mitetas ir Kultūrinių ryšių su 
tautiečiais komitetas Berlyne

su užsienyje gyvenančiais tau
tiečiais Tarybinio komiteto at
stovybę Vokietijos Demokrati
nėje Respubikoje”.

Vardo pakeitimas sovietuose 
reiškia, kad senasis vardas da
ros nebepatrauklus. Kai pasi
baisėjimu žmonėm virto čekis
tais, vardas buvo pakeistas į 
enkavedistus. Kai ir tas var-

das pelnėsi gąsdinimo šlovę, 
atsirado emvedistai, emgebistai. 
“Sugrįžimo” komitetas, matyt, 
irgi nebepopuliarus — mažai 
ką “sugrąžino”. Tad prieita prie 
populiaresnio vardo, ypačiai, 
kad jis gausiai vartojamas tarp 
Amerikos lietuvių.

Gerai, kad nurodė, jog vi
sas “kultūrinių ryšių” akcijos 
centras yra Maskva. Nebus klai
dinami užsieniuose 
Jie nurodė komiteto 
rytų Vokietijoje, o 
Amerikoje, tai tas ir
—lietuviai žino, kas čia yra tų 

ryšių atstovai.

B. B. PIETKIEWICZ, Pres.
47 and Rockwell Street.

Nemokamai vieta

4^2%
Tel. LAfayette 3-1083

automobiliams
ON 

INVESTMENT 
ACC0UNTS

Mokame nuo 1962 metų vasario 1 dienos
Pinigai įdėti prieš mėnesio 15 d. duoda dividendus už visą mėnesį. 

Dividendai mokami sausio ir liepos 31 d.
Prašome aplankyti naują mūsų namą.

VALANDOS: Pirmd. ir ketvirt. 9:00 ryto — 8:30 vakaro; Antrad. ir 
penktadienį 9:00 ryto — 5:00 vakdro; šeštadienais 
9:00 ryto — 12:00 dienos. Trečiadieniais uždaryta.

LIETUVOJE

lietuviai, 
atstovybę 
nenurodė 
nesvarbu

Kaunas optimistiškai laukia žiemos
Kokius rūpesčius atneša žie

mos seconas Kauno miesto gy
ventojam, painformuoja A. 
Bennanas ir S. Smolenskij 
(Sov. Litva Nr- 230). Iš 42 šil
dymo sistemų, kurios reikalin
gos kapitalinio remonto, —ra
šo korespondentai — atremon
tuota 21. Daugelis remontuoti 
nepradėta^ .

SIŲSKITE | LIETUVĄ IR SSSR 

DOVANŲ SIUNTINIUS

— gerą atraižą medžiagos paltui, kostiumui, suknelei! Pa
sirūpinkite medžiagos išsiuntimu TUOJAU!

Išpardavimas nepaprastai žemom URMO KAINOM 

atraižų vilnones medžiagos - importuotos ir vietinės — 
3 - jose krautuvėse

KOVA PRIEŠ DIEVĄ LIETUVOJE
Šioje knygoje DR. J. SAVASIS pasato, kaip bedieviai ko
munistai užliejo Lietuvą ir nori sunaikinti tikėjimą.
Leidinys yra 98 psl., dokumentais paremtas ir fotografijo
mis pavaizduotas. Jis turėtų būti kiekvieno lietuvio skai
tomas ir platinamas.
Išleido prcl. P. JURAS. Kaina 1 dol. Platintojams duodama nuolaida. 

Užsisakoma adresu:

910 VVilloughby Aveniu- Brmklvn. N Y. H221

Dar blogiau su kuru. Namų 
valdytojai negavo tiek kuro, 
kiek buvo prašę. Nurodo, kad 
pvz. namų valdybai Nr. 11 vie
toj įprastinės 22,000 tonų ang
lies teskirta 1,300. Prieš šildy
mo sezono pradžią pagal tai
sykles reikia pristatyti 50 pro
centų kuro. Daugalis namų dar 
nieko negavo.

(nukelta į 6 psl.)

118-125-130 ORCHARD STREET — GR 5-4525 
Cor. DELANCY, N.YX.

KRAUTUVAS ATVIROS KASDEbOi IR SEKMADIENIAIS, 
IŠSKYRUS SESTADEENIUS, NUO 9 RYTO IKI 6:30 ’-’AK.

S. Beckenteino krautuvėse kalbama rusiškai, lenkiškai, uferaiaiškal 
Važiuoti BMT išlipant Essex Street, keltis elevatorium j viršų, 

arte IND traukintu D-6 Avenue iki Delancey Street 
Atsineškite š| skelbk^ kuria bus ypatingai (vertintas

susirinki- 
Stankevi- 

ir kan. C.
Stankevičius

nuo pat pirmos sesijos dalyvau
ja eksperto titulu. Kiti du ka
nauninkai neturėjo teisės daly
vauti susirinkime. Pirmoje se
sijoj jie ir nedalyvavo. Dabar 
abiem kanauninkam duotas lai
kinis leidimas, nuo spa io 17 
iki 31, dalyvaut isusirinkimo 
posėdžiuose.

Pirmos sesijos metu atvyku
siam buvo leista apsigyventi 
šv. Kazimiero kolegijoje. Dabar 
Maskva neleido.
"Nebe "sugrįžimas", o tik "ry
šiai"

Tėvynės balsas Nr. 80 (spalio 
mėn.) pranešė, kad “yra suda
rytas Kultūrinių ryšių su užsie
nyje gyvenančiais tautiečiais 
tarybinis komitetas, susidedan-
tis iš visuomeninių organizaci
jų atstovų. Komitetas įsikūrė

ILGO GROJIMO LIETUVIŠKOS PLOKŠTELĖS 
(LONG PLAY HI-FI LITHUANIAN RECORDS)

Dainos iš Lietuvos. L. Juodis su Rūtos ansam. 16 dainų (stereo $5.00) 
Mano Lietuvos prisiminimai. L. Juodis, 14 liet, dainų akomp. gitara .... 
Pavergtos Tėvynės dainos ir šokiai. 2 pi. su 24 liet, šokių ir dainų .... 
Lietuvių tautiniai šokiai. J. Stuko leid. 14 taut. šokių ........ .—......... ......
Težydi vėliai Lietuva. Vyčių choro įdainuota 17 liet, dainų ................
Lietuviški šokiai, akordijonu K. Daubaro įgrota 18 liet, šokių .......„...
Dainos Lietuvai. S. Cerienės komp. įdainuota 12 UeL dainų ................
Mylėsi Lietuvą iš tolo, II-sios dainų šventės 15 rinktinių dainų ............
Lietuvos Kanklės, 14 liet, kūrinių, vad. O. Mikulskienei (stereo$5.00) 
Kalėdų giesmės. Br. Budriūno Ansamblio 11 kalėdinių giesmių ......
Tėvynei aukojant, Dainavos Ansamblio. 14 liet, dainų (stereo $6.00) 
Mes padainuosim. Čiurlionio ansambl. 16 liet, dainų .... (stereo $7.50) 
Lietuviški maršai. Br. Jonušo įgrota 12 liet, patrijotinių maršų ........
Ar žinai tą šalį. R. Mastienės, 13 liet, dainos solo ............................ .....
A. Sabaniausko, po 12 dainų-šokių, X ir XI albumai po $5.00 ............
Lietuviškos dainos ir šokiai. Monitor Co. 16 liet, dainų ir šokių ____
S. Barkaus radijo vak. dainuoja. 10 kalėdinių ir 10 liet, dainų ............
Iš Rūtų Šalelės, A. Stephens, 7 kalėd. giesmės ir 10 liet, dainų ............
Alice Stephens liet, kompozitorių 3 kūriniai ................ (stereo $7.00)
Rožės ir tylūs vakarai. V. Stankus, 11 lengvos muzikos šokiai, solo . 
Ar pameni. V. Stankus, 10 šokių muzika solo ............ (stereo $7.00)
Milžino paunksmė. Montreąlio liet, dramos teatro 3 plokš t. albumas 
žirginėliai, Montreąlio liet, dramos vaikams pasaka .............
Trijų metų Irutė, Ir. Glečiūtės 8 liet, patrijotinės vaikams dainos . 
Lietuviškų dainų,. šokių, polkų. Žukausko-Vasiliausko juokai............
Lithuanian 2-speed record cour.se (2 plokštelės ir du žodynėliai) 
Liet, dainų ir operų rinkiniai. J. Karvelis, 10 plokštelių .......... .. po

DARBININKO ADMINISTRACIJA
910 VVILLOUGHBY AVĖ.. BROOKLYN, N.Y. 11221

• Persiuntimo išlaidoms prašom pridėti 5Oc •

$4.00 
5.00 
8.00 
4.00 
4.00 
4.00 
4 00 
4.00 
4.00 
5.00 
5.00 
6.50 
7 00

10.00 
4.50 
5.00 
5.00 
6.00 
6.00 
6.00 

15.00
5.00 
500 
4 00 
3 00 

$3.00

VILNONĖS MEDŽIAGOS JŪSŲ ARTIMIESIEMS 
IMPORTUOTOS IR VIETINĖS

Vilnonės medžiagos kostiumams, paltams ir suknelėms. Taip pat 
Silkinės, maišytos, spalvotos, lovoms užtiesalai, vilnonės skaros ir 
šalikai — Geriausios rūšies pigiiausiomis kainomis. Specialus pa
tarnavimas paruošiant pakietus j Europą. Užeikite ir įsitikinsite!

SUPERIOR PIECE GOODS CORP.
200 Orchard St. Tel. AL 4-8319 New York 2. N. Y.

?»fe-

WEISS & KATZ, INC
187 ORCHARD ST, K T- C. TeL GB 7-1139

DIDMENŲ IR MAŽMENŲ PREKYBA 
DIDELIS PASIRINKIMAS AUDINIŲ

■ vyrų ir moterų eilutėm, apsiaustam, suknelėm ir kt
■ Audiniai angliškos ir vietinės vilnos, šilko, medvilnės.

patarnauti kUjentun. Prašome užeiti ir pasižiūrėti!

cour.se
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CHICAGOJE įvairiu tautu parodai “Navy Pier” lapkričio 16-17 talkinin
kavo mūsų skautės, ateitininkės ir neolituanės. Nuotr. Z. Degučio.

MOTERŲ^PASAUIY
MOTINOS LAIŠKAS SŪNUI AUSTRALIJOJE

Dail. A. Vitkauskaites-Merker veikla
Dail- Aleksandra Vitkauskai

tė-Merker gyvena netoli Ne\v 
Yorko, Teaneck, N.J., ir ten 
sėkmingai reiškiasi įvairioj vei
kloje. Ji nuolat dalyvauja įvai
riose parodose, o dabar įsijun
gė į miesto kultūrinę veiklą.

Keli miesto kultūrininkai su
kūrė Įstaiga — Fine Arts Com- 
mission of Teaneck, N.J. Dail. 
A. Vitkauskaitė-Merker yra vie-

Dėmesio motinom
Dėmesio motinom! Mokykli

nio amžiaus jaunimui patartina 
Įsigyti šias knygas: Ig. Malėno 
"E" elementorių, kaina S2.50; 
A. Rimkūno Kregždutę, pirmoji 
dalis $2.25; Kregždutė antroji 
dalis $3.00; Kregždutė trečioji 
dalis -3.25: S. Jonynienės, Lie
tuvos laukai, penktajam sky
riui skaitymėliai, kaina -3.00; 
A. Tyruolio, Ten kur Nemunas 
banguoja, šeštam skyriui, gra- 
matika-skaitymai. kaina S3.50; 
J. Plačo, Gintaras, aštuntam 
skyriui skaitymai- Vyt. Nemu
nėlio. Meškiukas Rudnosiukas. 
kaina -2.00; Gulbė karaliaus 
pati -1.25, Kas gražu vaiku
čiams. piešinėliai, 50 et. ir kt. 
Rašyti: Darbininko 910 AVillou- 
11221.

— Laima Rastenytė iš Det
roito. kuri mokosi Putnam. 
Conn.. aukštesnioje mokykloje 
ir gyvena Nekalt. Pr. M. sese
rų bendrabutyje, yra išrinkta 
tos mokyklos mokinių tarybos 
pirmininke. Ji mokosi IV klasė
je.

— Dr. Valerija Raulinaitienė, 
kuri vadovauja Dovvney vetera
nų. ligoninei prie SWaukegano. 
buvo pagerbta Veteranų admi
nistracijos drauge su kitom 9 
moterim, pasižymėjusiom sa
vo tarnyboje. Pagerbtuvės su
rengtos Chicagoje, Palmer Hou- 
se viešbutyje. 

BuSIMOS ŠOKĖJOS. Iš Irenos Valcckaitės baleto studijos Chicagoje. Nuotr. Z. Degučio.

na iš pirmųjų narių. Tos įstai
gos tikslas yra padėti visų sri
čių vietos menininkams, kad 
jie turėtų progos pasirodyti.

Rugsėjo 22 Fairleigh Dickin- 
son universiteto patalpose bu
vo suorganizuota tapybos ir 
skulptūros paroda. Prie jos dar 
buvo prijungtas baletas, dra
mos skaitymas, opera, koncer
tai ir liaudies dainos. A. Vit
kauskaitė-Merker padėjo paro
dos organizavimo komitetui ir 
parodoje dalyvavo su vienu ta
pybos kūriniu “Vasaros pabai
ga”-

Dabar organizuojamas meno 
festivalis. Lapkričio 17 buvo 
koncertas, kitą mėnesį bus ope
ra ir dailės paroda, prie kurios 
organizavimo prisideda ir dail. 
A. Vitkauskaitė-Merker. Yra nu 
matyta ir tautinių šokių pasi
rodymas. Dailininkė nori pa
kviesti lietuvių šokėjus Į Tea
neck.

Modern Artists Guild ketvir
toje metinėje parodoje daili
ninkė išstatė tris savo aliejinės 
tapybos paveikslus: Prieš aud
rą. Audra. Po audros. Paroda 
atidaryta lapkričio 10 ir tęsis 

' iki lapkričio 27. 211 Essex St.. 
Hackensack, N.J. Ta pati dai
lininkų draugija gruodžio 8 - 
20 d. rengia parodą YHMA. 5 
Avė. ir 92 St., New Yorke- Dai
lininkė prisideda prie parodos 
organizavimo ir dalyvaus su 
vienu paveikslu “Vasaros pa
baiga.

Dailininkė norėtų, kad atsi
lieptų artimesnės lietuvių tauti
nių šokių grupės su įvairiais pa
siūlymais, ar būtų galima su
rengti lietuviu tautinių šokių 
pasirodymą Teaneck, N.J. Ta
da ji konkrečius faktus praneš
tų Fine Arts Commission valdy
bai. Jos adresas: Mrs. A. Mer- 
kcr. 542 Beverly Rd., Teaneck. 
New Jersey.

Ryšium su Latvijos nepriklau
somybės švente šia savaite, čia 
spausdiname vertimą N. Niek
iančio "Viešnagėje pas sūnų 
šventąją naktį", imta iš latviy 
mėnesinio žurnalo "Dzimtenes 
Balss" (Gimtinės Balsas), pra
ėjusiu mėty kalėdinio numerio.

Mano mylimas sūneli, mano 
tolimas, seniai nematytas sū
nau ...

Jau mano akys, paskendu
sios ašarose, nemato, kur pirš
tai veda pieštuką. Tačiau man 
reikia tau parašyti. Širdis jau
čia: nebetoli yra mano gilioji 
senatvė ...

Sūneli, man yra dvi valandos 
laiko, kad užrašyčiau šias eilu
tes. Vienuolikta pradėsiu kru
tėti Į bažnytėlę, kad suskub
čiau Į Piemenėlių mišias. Da
bar man yra valandą žingsniuo
ti. Senatvė. Arklių mums dau
giau nėra. Kolkozuose yra, bet 
patiems nėra. Dėl tokių prieta
ringų žmonių, kurie meldžiasi 
dangaus Viešpačiui, nėra-. .

Mes einame j bažnyčią pėš- 
čiom ir nesigailim. Mums bus 
Piemenėlių mišios. Jau dabar

LIDIJA KUČINSKAITĖ (Kučinską), latvaitė baigusi šie
met chemiją Brooklyno kolegijoje magistrės laipsniu. 
Dabar Einšteino kolegijos laboratorijje. Veikia latvių ka
talikų studentų “Dzintars” sąjungoje.

Išmintingos moterys daugiau kainuoja
Maroke, Afrikoje, vestuvių 

sezonas būna rudenį, kai nu
imamas ir išparduodamas že
mės derlius, gi pavasario gy
vuliai paauga skerdenai ir gali
ma gerą puotą surengti. Tėvai 
tada renka žmonas savo sū
nums- Bet šią seną tradiciją 
jau laužo naujos kartos jaunuo
menė, pasirinkdama svo gyve
nimo drauges be tėvų patarimo 
ar pritarimo. Deja, statistika 
rodo, kad naujos mados vedy
bos mažiau patvarios: skyrybų 
pasitaiko 4-5 kartus daugiau, 
negu iš tradicinių jungtuvių. 

yra tokios draugijos, kur vėl 
yra piemenėliai, tačiau daugiau 
nėra ganytojo, ir taip pat mum 
sako, nebėra Gerojo Ganytojo- 
Tikrai esam našlaičiai ... Ir 
našlaičių skaičius kaskart didė
ja.

Rašau tau, ir širdyje links
ma: galiu su tavim tiesiog pa
sikalbėti. Visiškai esu vieniša, 
rūpintojėlis tėtė iškeliavo am
žinybėn, nugi dabar jau šeštas 
metas. Neiškeliavo, bet lėtai 
nuvyto. Viskas jį aplink džio
vino: žemės išniokojimas, sve
timos jėgos, nesibaigiami me
lai, gyvenimas pačioj savoj pir
telėj. Dargi sūneli, skaudėjo 
jam, kad tu nerašei. Jis nieko 
nesakė. Tylėjo. Aš nujaučiau 
ką jis galvojo. Aš taip pat ty
lėjau- Mum abiem per tiek il
go gyvenimo — viena mintis, 
viena širdis. Kiti užtektinai ra
mino. Sakė: sūnus nenori jum 
blogo pridaryti ir nerašo-

Ak, kaip svetimi protai gali 
suprasti gimdytojų skausmą! 
Nėra taip lengva žinoti, ar mū
sų akių lėliukė gyva ar sveika; 
vienas, ar jau suradęs gyveni
mo draugę?

Tėvai, pasirodo, taip pat at
sižvelgia į naujus laikus. Savo 
sūnums mieliau renka mergai
tes. baigusias kurį nors moks
lą ar bent mokančias skaityti 
ir rašyti. Seniau mergaičių mo
kytis visai neleido. Dabar pra
silavinusių mergaičių miestuo
se yra apie 57 procentai, bet 
kaimuose dar tik 8 proc. Už 
mokytas dukras jų tėvai reika
lauja iš būsimo žento žymiai di
desnio atlyginimo arba kraičio, 
kurą duoda vyras, o ne moteris. 
Tas kraitis dešimtį kartų dides
nis. jei mergaitė mokyta; vadi-
naši išmintinga. Užtat Maroke 
tiktai turtingi jaunuoliai gali 
gauti “išmintingas žmonas”. A- 
merikoje. priešingai, toji mo
teris laikoma “išmintinga”, ku
ri gauna turtingą vyrą. ibn).

— Paulina Mozurailytė-Ben- 
net, trečios kartos lietuvaitė, 
gimusi Clevelande 1914, žuvo 
automobilio katastrofoje; palai
dota lapkričio 7 Buvo baigusi 
aukštuosius mokslus, atstovavo 
apdraudos bendrovei. Lietuviš
koje veikloje buvo aktyvi ir 
veikli, namie kalbėjo lietuviš
kai. savo sūnų leido Į lituanis
tinę mokyklą.

Ir taip tėvas sudžiūvo mano 
akivaizdoje. Kaip lengvą katy
tę, kaip sausą šakelę pati ran
kom dėjau į karstą. Toks leng
vutis buvo atiduodamas mūsų 
motinai žemei, lengvutis kaip 
pati vėlė. Dėjau į karstą, už ta
ve pabučiavau ir meldžiau Die
vulio, tegul ir mane greičiau 
pašaukia prie savęs.

Ak, privargusios slenka ma
no rašmens eilutės. Tai man 
pačiai skaudu, ir tave skaudins. 
Tegul. Tegul nuskraidrina ta
ve tie sopuliai. Tolimuos ke
liuos žmogų gali dulkėmis ir 
prakaitu apkloti. Kaip rūdis— 
svetimumas suėda ir lieka tik 
stagaras. Teplūsta mano žo
džiuos ašaros, kad tave atgai
vintų ir numazgotų, kaip se
noj pirtelėj, kurioj aš nūn gy
venu. Ji atstoja mano pirkią. 
Kad būtum baltas ir tyras, kai 
stosi Dievo akivaizdoj. Tyras 
per motinos kančios žlugtą ir 
atleidimą.

Man berašant, pasakysiu, 
kaip man dabar klojasi. Nebe- 
kaip jaučiuosi. Sunkūs metai. 
Vienišumo kartumą ir skaus
mas stabdo privargusią širdį. 
O vis dar pamažu krutu po sve- 
timu jungu. Kokiai tvarkai ar
kokiai valdžiai, —nesupranta 
nei protas nei širdis — aš ran
kioju kankorėžius m rišu ber
žų šluotas, ar ravėju usnis ir 
renku grybus, darbadieniui atė
jus. Ir užtat, nuo mano pačios 
žemės man grūdų tiek, kiek— 
putpelei. Jaučiuosi, kaip pasa
kų karalaitė, kuri guli stiklo 
karste ir negali užmigti, gi ūka
nose rodosi iškraipyti giltinės 
veidai- Širdis žino tuos baisuo- 
sius sapnus. Širdis rodos, ma
to: gyventi įstengi blogiausioj 
tikrenybėj.

Apie tave tik truputį žinau 
iš svetimų žmonių. Kad Austra
lijoje esi. Netgi mano protas 
neaprėpia, kur tokia žemė yra, 
kas ji tokia. Sako, esi vedęs sve
timšalę ir turtingas esi. Man 
tie vaikaičiai, su kuriais aš ne
begalėčiau susikalbėti, tik ne
byliai paglostyti. Girdžiu, bet 
užsispyrus sakau: tai negali bū
ti! Nei tėvas nebuvo toks, nei 
aš nesu. Mes nesugebėtum, 
mes nenorėtum, mes neišdrįs- 
tum . . . Argi dviem karveliam 
gali iš kiaušinio išsikelti gyvatė
lė? Visais plepalais aš netikiu. 
Bet vis dėlto spaudžia man šir
dį kaip rakštis.

Baigiu- šaukia mane Dievas. 
Jam negaliu atsakyti.

Iš tavęs nelaukiu atsakymo. 
Man nėra lemta tiek daug die
nų. Aš lauksiu tavęs prie am
žinybės vartų, per maldas ar 
net per tuos pačius poterėlius,

VYSKUPAS, PIRKĘS ŽMONAS
Australijoje, Bathursto salo

je. čiabuviai gyventojai pasta
tydino paminklą vyskupui, ku
ris turėjo 150 žmonų. Kai jau
nas prancūzų kun. Ksaveras 
Gsellis 1910 iš Fiipinų vyko į 
tą salą, jį gąsdino, kad būsiąs 
žmogėdrų suvalgytas. Taip jau 
prastai neatsitiko Tačiau buvo 
toje saloje prasta, kad tėvai dar 
negimusias mergaites pažadė
davo vyram už tam tikra mo
kestį. Kiek paaugusias atsiim
davo jų vyrai.

Martinėlė taip pat buvo “su
tuokta”, dar vos gimusi, bet 
paskui ji krikštijosi ir mokėsi 
pas vienuoles, kurias atsikvie
tė kun. Ksaveras Gsellis. vėliau 
pakeltas i vyskupus. Vieną die
ną Martinėlę išsivedė jos vy
ras. Tai buvo keturioliktoji jo 
žmona.

Netrukus ji atbėgo vienuoly* 
nan šaukdamas! pagalbos. Vie
tos papročiai reikalavo ją už
mušti. kadangi pabėgo nuo vy
ro. Vyskupas nerado kitos išei-
lies, kaip Martinėlę atpirkti.

KRISTAUS KARALIAUS minėjime New Yorke spalio 27 meninėje pro
gramoje skambino kanklėmis Laimutė Surdėnaitė. Nuotr. P. Ąžuolo

kuriuos tu mažytis išmokai 
prie mano kelių . . .

Visus tavuosius ir tave telai
mina Dievulis. Mažiesiems vai
kaičiams, jų švelniems veide
liams, iš tolimos senosios mo
čiutės bučinys. Tu esi jiems 
kaip tavo tėvas buvo tau. Ta
vo svetimos gyvenimo draugės 
aš nežinau ir nesuprasčiau, ta
čiau maldoje noriu su ja jung
tis ir stiprintis prie Dievo Mo
tinos kojų, prie tos Motinos, 
kuri, rodos yra tolima, bet ar
čiausiai mūsų. Ir tave pati, vis- 
vien, kur tu bebūtum, su ne
rimstančiu rūpesčiu, iš gimti
nės ar dangaus. visada tave 
minės, už tave melsis, ir gero 
linkės Tavo Motina

PASAULIO KATALIKIŲ 
MOTERŲ STUDIJŲ DIENOS
Spalio 23-24 Paryžiuje įvyko 

Pasaulio Katalikių Moterų Or
ganizacijų Unijos studijų die
nos tarptautinės veiklos klausi
mais. Studijų dienose dalyvavo 
virš 300 atstovių. Lietuvių ka
talikių moterim atstovavo B. 
Šlepetytė-Venskuvienė. Ji pada
rė pranešimą apie Pasaulio Lie
tuvių Katalikių Organizacijų 
Sąjungos veiklą ir taip pat da
lyvavo katal. moterų tarptau
tinio biuro ir tarybos posėdžiuo
se, kuriuose painformavo apie 
pavergtų tautų komisijos veik
lą. B. Venskuvienė pirmininka
vo tai komisijai.

Paskui atpirko dar apie 150 
mergaičių. Vietiniai gyvento
jai laikė jas “vyskupo žmono
mis“. Žinios pasiekė Vatikaną, 
kuris leido vyskupui tuo būdu 
gelbėti nelaimingas moteris, o 
čiabuviai, vėliau supratę vysku
po gerą paslaugą, jam pastaty
dino paminklą. (bn) 

— DABAR as tave nuvesiu j maloniausiu iiiusų buto katnpclj.. .

iS'aniie ir už namu
— Zuzana Šalnienė, Lietu

vos garbes konsulo Bostone 
adv. Antano Šalnos žmona, lie
tuvių visuomenės veikėja, su
grįžo iš trijų savaičių kelionės 
į Tolimuosius Rytus. Aplankė 
Japoniją, Formosą Hong- 
Kongą ir Havajus. Ji dalyvavo 
moterų klubo “Zonta” delegaci
joje.

— Genė Antanaitytė, jauna 
solistė, baigusi Chicagos muzi
kos konservatoriją, spalio 13 
sėkmingai koncertavo Rockford, 
Illinois.

— Ieva Pocienė šiemet bai
gė meno mokyklą Adelaidėje, 
Australijoje- Dar Lietuvoje bu
vo pradėjusi studijuoti archi
tektūrą, bet vėliau susidomėjo 
tapyba, grafika ir skulptūra. 
Už savo kūrinius yra gavusi 
pirmąją Karališkos Meno Drau
gijos premiją ir yra pakviesta 
dėstyti mena vienoje Adelaidės 
kolegijoje.

— Nijolė Vaičiurgytė, gimusi 
Kaune, šiemet baigė ekonomi
jos mokslus Sydnejaus univer
sitete, Australijoje. Dirba vie
name Sydnėjaus banke.

— Izabelė Jurgeliūnaitė-Va- 
siliauskienė, ilgametė Alto sky
riaus Nonvood, Mass. iždinin
kė, sulaukė 75 metų. Minėjimą 
surengė spalio 20 Alto skyrius. 
Likęs pelnas 50 d oi. pasiųstas 
Alto Centrui Chicagoje.

— V. Kubiliūtė, D. Maglic- 
kienė ir R. Matukaitė Toronte. 
Kanadoje, lapkričio 17 vy
resnių mergaičių ateitininkių su 
sirinkime pravedė. Įdomų pa
šnekesį tema “Tinkamos profe
sijos mergaitėms“.

— Sol. Lilijos Šukytės reči
talis rengiamas Toronte sausio 
11.



1963 m., lapkričio 19 d., nr. 78-

LIETUVOS VYČIAI TURI DAUGIAU KALBĖTI
Kaip visi jau žinome, Lietu

vos vyčiai švenčia 50 metų su
kaktį- Šiais metais turėjo dide
lį seimą Bostone, kur buvo pir- 
imta keletas gražių nutarimų, 
išrinkta nauja valdyba, kurios 
dvasios vadu yra kun. VI. Sta
nevičius, pirmininkė — Elena 
Šaulytė. Jiems talkina B. Ka- 
vadaraitė, L. Švelnys ir dar ki
ti. Iš jų vienas turi organizuo
ti jaunųjų skyrių, o kitas vy
resniųjų.

Spaudos bendradarbiai jau 
gavo iš vyčių vadovybės para
ginimą — kelti vyčių reikalus 
lietuviškoje spaudoje, nes “Vy
tis”, išeidama vieną kartą per 
mėnesį, negali daug ko papa
sakoti lietuviškai visuomenei.

Tiesa, seniau Lietuvos vyčių 
vardas ir darbai skambėjo vi
soje Amerikoje ir net pačioje 
Lietuvoje. Jų chorai, galima sa
kyti, gyvavo kiekvienoje lietu
viškoje kolonijoje, rengė dide
lius koncertus, statė scenos vei
kalus. Vyčiai turėjo kiekvieno
je lietuviškoje kolonijoje ne 
po vieną korespondentą, . bet 
po kelis. Daug rašė. Turėjo ir 
daug veikėjų, kurie vadova
vo kitoms draugijoms bei orga
nizacijoms.

Žinoma, praeityje vyčių vei
kėjai buvo jauni, atvykę iš tė
vynės Lietuvos, kuri jiems la
bai rūpėjo. Dabar vyčių orga
nizaciją sudaro antroji arba tre
čioji karta. Vyresnieji jau pasi
traukė iš veikimo.

Šiuo momentu noriu kreiptis 
į visus Lietuvos vyčius, kurie 
dar pajėgia — ateiti į pagalbą 
savo vaikams ar vaikaičiams. 
Tai labai palengvintų padidin
ti savo organizaciją tūkstančiu 
narių.

Antrojo Lietuvos vyčių vice
pirmininko Longino Švelnio 
paskirtis yra organizuoti vyčių 
senjorų skyrius. Prašome atsi
liepti visus buvusius vyčius, 
kviečiam ir vyčių bičiulius ir 
draugus stoti i šios organizaci
jos eiles, kad visose lietuviš
kose kolonijose vėl atsigautų 
vyčių veikla. Gal mūsų Longi
nas turėtų pradėti savo darbą 
nuo Bostono, kur yra daug vy
čių idealistų ir jų bendramin
čių. Tikiu, kad Bostone galima 
pasivyti Chicagos senjorų sky
rių. kuris turi per šimtą narių. 
Bostone yra bent tris garbės 
nariai: prel. Virmauskis. dr. A.

VVATERBURY, CONN.

Klebonas kun. J.Valantie- 
jus gydosi Waterburio St- Ma
ry ligoninėje. Po gauto širdies 
priepuolio, apsveikęs grįžo na
mo. Middlebury pas Ambrozai- 
čius. bet gavęs antrą priepuolį, 
vėl nugabentas ton pačion li
goninėn.

Kun. J. Valantiejus jau su
laukė 80 m. amžiaus. Waterbu- 
ry išbuvo visą savo ilgos kuni
gystės laiką, nes jau 49 metai 
kaip kunigas. Jis savo parapi
jos mokykloje išugdė kadrą 
katalikų. Iš jo mokyklos iš
ėjo 15 kunigų ir 30 vie
nuolių seselių. Beveik visi lie
tuvių vienuolynai turi jo dosnu
mo atminimui tai įrengtą kop
lytėlę, tai statulą, tai kurį ki
tą monumentinį dalyką. Pas jį 
važiuodavo iš visur svečiai ku
nigai ir dėl to sergantį ligoni
nėje labai daug kas aplanko.

(W.) 

LIETUVOS KANKLĖS

TAUTINIS KANKLIŲ ANSAMBLIS
197 Rcnvvood Avenue Euclid, Ohio. 44119

Young-Jankauskas, ir Fl- Gren- 
delytė. Dar prie jų galima pri
skirti kun. Al. Kontautą, buvu
sį ilgametį vyčių dvasios va
dą, Al. Nevierą su žmona ir 
daug kitų.

Bostone įkūrus senjorų vy
čių kuopa, reikėtų žengti į De
troitą, Mich., kur gyvuoja net 
trys vyčių kuopos. Ten yra 
daug buvusių narių, kurie da
bar vyčiams nepriklauso. Juos 
reikėtų susigrąžinti, šiam dar
bui Į talką ateitų centro val
dybos dvasios vadas kun. VI. 
Stanevičius, L. Vyčių 79 kuo
pos dvasios vadas kun- M. Kun
drotas. Prie jų dar prisijungtų 
R. Boris, Dainius, vidurinių 
valstybių apskrities pirm. P. 
Zageris.

Vyčių senjorų dar nėra Day- 
ton, Ohio. Ir čia yra nemaža 
buvusių narių. Reikia tik pra
dėti organizuoti. Čia reikėtų su
sisiekti su Pranu Gudeliu, vy
čių garbės nariu, ir kitais kuo
pos veikėjais.

Daugumas Lietuvos vyčių 
narių turėtų pereiti į senjorų

SCENA iš “Popiečio diagnozes”, vaidintos Chicagoje. Edvardas Radvila 
(Matas Jankus) ir Birute Briediene (Konstancija Naujokaitienė). Nmtr. 
P. Petručio.

NAUJI LIETUVIŲ FONDO NARIAI
Lietuvių Fondo pilnateisių 

narių šeimą papildė Dr. Pra
nas ir Aldona Mažeikai (9333 
S. Oakley av.. Chicago. III.) Įne
šę fondo sąskaiton 1.000 dole
rių. Prel. Ignas Albavičius (Ci
cero. III.) — 200 dol-. Roma ir 
Viktoras Masčiai (Cicero. III.)— 
200 dol. Liet. Kat. Susivieniji
mo Centro Valdyba — 200 dol.

Po šimtą dolerių įnešė: An
tanas Mockus. Apol. ir Juozas 
Papieviai (Hartford, Conn.),

Lietuvių Moterų Atstovybės 
New Yorko klubas. Ateitininkų 
Sendraugių Sąjunga. Petras Bu
lota (Hamtranek, Mich). Felik
sas Kudirka (Los Angeles). Vil
helmina ir Petras Genys (Chi
cago). Katalikių Moterų Sąjun-

Remki+e LITUANUS, 
lietuvių studentų informa
cinį žurnalą apie Lietuvą 
anglų kalba.

LITUANUS 
910 Willoughby Avenue, 

Brooklyn 21, N. Y. 

skyrius, o į savo vietas prira
šyti jaunesnius.

Lietuvos vyčiu būti yra ma
lonu ir garbinga Nuvažiavęs 
į kitą miestą ir sutikęs vytį, su
tinki draugą. Tuoj užsimezga 
nuoširdi kalba. Tai kodėl veng
ti tos lietuviškos draugystės, 
lietuviškos veikos. Tapkite šios 
organizacijos nariais. Pažinę 
jos idealius siekius, norėsite 
su jais pasilikti visada.

Šioje organizacijoje yra mū
sų žymiausi katalikų Bažnyčios 
vadai — vysk- Vincentas Briz- 
gys, vysk. Kazimieras Salatka, 
jie yra organizacijos garbės na
riai. Vyčiam priklauso kelioli
ka prelatų, kunigų, profesorių, 
inžinierių, žymių bankininkų, 
daktarų, teisėjų, advokatų, mu- 
zikų-kompozitorių ir t.t. Gaila, 
kad visų jų čia negaliu sumi
nėti.

Su vyčiais bendrauti yra gar
binga. Aš pats vyčiam jau pri
klausau 47 metus, ir niekada 
neturėjau jokio nesmagumo, o 
tik malonumą ir pasididžiavi
mą. Tapkime šios organizaci
jos nariais! J. Sa.

gos 15 kuopa (Brockton, Mass.) 
LB Brocktono Apylinkė, Jonas 
Stelmokas. (Media, Pa.), Tadas 
ir Genė Baužai (Kenosha, Wis.), 
Julius ir Albina Pinkevičiai. 
Ann Valuk. (Rochester. NY.l, 
Sigutė ir Juozas Žemaitis. Jo
nas ir Tyra Kimdark. Valius ir 
Natalija Sodeikai (Cicero, III.), 
Algirdas Reivytis, (Berwyn. III) 
Juozas Stašaitis, (Brockton, 
Mass.).

Savo įnašus papildė: Kun. 
M. Vembrė (Brockton. Mass..) 
iki 300 dolerių ir LB Cicero. 
III. Apylinkės Valdyba iki 500. 
00 dol.

LB New Haven. Conn., Apy
linkė įnešė 500 00 dol., vajaus 
metu surinktus iš įvairių asme
nų. Fondo Valdyba

DARBININKAS

DAIL. V. PETRAVIČIUS, Čiurlionio galerijos direktorius, ir dail. Pranas Gailius, kurio paroda Chicagoje 
buvo lapkričio 8. Nuotr. Z. Degučio.

LANKĖSI LB
Lapkričio 6 Hartfordą aplan

kė JAV Lietuvių Bendruome
nės Centro Valdybos atstovas 
A. Regis. Ta proga buvo su
šauktas L.B. Hartfordo apylin
kės valdybos narių posėdis. Po
sėdyje dalyvavo ir Lietuvių Fo 
do komiteto atstovas. Lituanis
tinės mokyklos tėvų komiteto 
pirmininkas ir mokyklos vedė
jas. Centro atstovas norėjo su
sipažinti su Hartfordo Liet. 
Bendruomenės veikla ir švieti
mo reikalais.

Apie Hartfordo apylinkės 
veiklą referavo apylinkės pirmi
ninkas Alg. Dragunevičius. Jis 
pareiškė, kad apylinkės veikia 
yra gana gera, bet galėtų būti 
ir geresnė, tik reikia daugiau 
žmonių, kurie pasiaukotų dirb
ti. Apylinkės iniciatyva buvo 
suorganizuotas vajaus komite
tas ir surinkta Lietuvių Fondui 
virš 7,000 dolerių. Dabar yra 
per 60 asmenų, paaukojusių 
Lietuvių Fondui po 100 dolerių 
ir pasidariusių pilnateisiais Fon
do nariais. Daug yra pasižadėju
sių ir jau didesnę ar mažesnę 
dalį Įmokėjusių.

Apylinkės taip pat artimai 
bendradarbiauja su lituanistine 
mokykla, ir padeda ją išlaikyti.

Con necticuto universite
tui nupirko ir padovanojo 4 
lietuvių rašytojų veikalus, iš
verstus į anglų k.

Apie Liet. Fondo vaju smul
kiau papasakojo Justas Guntu- 
lis. o apie apylinkės iždą ir na
rius — Kazys Mikalauskas.

Apie lituanistinę mokykla 
pranešima padarė mokyklos ve
dėjas J. Bernotas. Mokykloje 
dirba 4 mokytojai, yra apie 35 
mokiniai. Praeitais metais buvo 
45. Prieš penkerius metus bu
vo galima duoti mokiniam stip
resnes temas, diktantus rašy
davo su mažom klaidom, skaity
davo gana gerai ir kitus litua
nistinius dalykus geriau išmok
davo. Dabar viskas eina sun-

CENTRO VALDYBOS ATSTOVAS
HARTFORD, CONN.

kiau. mokiniai namie pamokų 
neruošia. Tik mažas procentas, 
tėvų prižiūrimas, žengia gana 
gerai- Jei visi tėvai savo vai
kam padėtų ir juos prižiūrėtų, 
tada lietuvių kalbos mokyma
sis būtų daug našesnis. Yra šei
mų. kurios visai neleidžia vai
kų į lietuvišką mokyklą.

Iš kitos pusės yra ir džiugi
nančių dalykų: atsirado keletas 
lietuvių kilmės amerikiečių, ku
rie visai nemokančius lietuviš
kai panoro pramokyti savo tėvų 
ar protėvių kalbos. .Tokių mo
kinių susidarė net devyni. Dar
bas eina gana gerai. Kai kurių 
ir tarimas gana geras.

Tėvų komiteto pirmininkas 
inž. B. Dapkus papasakojo apie 
komiteto darbus.

Pagaliau žodį tarė Centro 
Valdybos atstovas A. Regis. Jis 
pažymėjo, kad tokius lietuvius 
tėvus, kurie neleidžia savo vai
kų Į lietuvių kalbos pamokas, 
reiktų paraginti. Sveikintinas 
reiškinys, kad lietuvių kilmės 
amerikiečiai ryžtasi savo via- 
kus mokyti lietuviškai. Primi
nė Chicagos miesto lietuvišką 
Marųuette Parko rajoną- Jame 
Donelaičio lituanistinė mokyk
la turi 300 mokinių; dirba 15 
mokytojų. Mokiniai turi tauti
nius drabužius ir sporto unifor
mas. Tėvai moka po 30, 45 ir 
po 50 dolerių mokesčio už 
mokslą. (Hartforde 20-25 dol.). 
Metinis Donelaičio mokyklos 
biudžetas siekiąs 10.000 dole
rių. Siūlė steigti vaikų darže
lius anksčiau negu jie patenka 
Į amerikiečių mokyklas. Lietu
viškuose darželiuose įsisąmonin
tų geriau lietuvių k. žodžius, 
garsus ir tarimą.

Artėja lituanistinės mokyklos 
vakaras — balius

Kaip jau buvo pranešta lap
kričio 30 d. 7 v.v. lietuvių mo

kyklos salėje, 339 Capitol Avė., 
lituanistinės mokyklos tėvų ko
mitetas rengia priešadventinį 
šokių vakarą — balių. Lituanis
tinės mokyklos mokinė Braz- 
džionytė skambins pianu, bu
vusių šios mokyklos mokinių- 
mergaičių kvartetas padainuos 
keletą dainų (kvartetą sudaro 
Norkūnaitė, Petrauskaitė ir 
Zdanytė). Balerina Kristina 
šerkšnienė šoks baletą. Progra
mą pranešinės Vytautas Zda
nys, įterpdamas savo ir sveti
mos kūrybos.

Linksmosios šeimininkės vai
šins svečius prie gražiai už
dengtų ir papuoštų stalų. Šo
kiams gros “Bavarų orkestras”. 
Pelnas skiriamas lituanistinei 
mokyklai.

Visi Hartfordo ir apylinkės 
lietuviai prašomi vakare-baliu- 
je gausiai dalyvauti.

J. Bernotas

PITTSBURGH, PA-

ALRK Federacijos apskričio 
susirinkimas šaukiamas lapk
ričio 22 d. 8 v.v. šv. Antano 
parapijoje, Bridgeville, Pa. Val
dyba kviečia dalyvauti visus 
narius ir tuos, kurie domisi ka
talikišku veikimu.

Amerikos Lietuviu Tarybos 
Pittsburgho skyriaus, parapijų 
draugijų bei klubų (viso Al- 
egheny County atstovų) susirin
kimas šaukiamas gruodžio 8, 
sekmadienį. 3 v. popiet lietuviu 
piliečių salėje. Bus tariamasi 
dėl Vasario 16 minėjimo. Praei
tyje tie minėjimai buvo ren
giami su kalbomis ir menine 
programa. Dabar yra sumany
mas surengt banketą ir pakvies
ti žymių asmenų dalyvauti. Pra
šomi visi apie tai pagalvoti ir 
savo nuomones pareikšti susi
rinkime.

— Dr. Vladas Vaitkus, Wor- 
cester. Mass-. buvo kreipęsis 
rezoliucijų reikalu į savo kong- 
resmaną Harold D. Donohue. 
kuris pažadėjo rezoliucijų pra- 
vedimo reikalą pilnai remti Dr. 
Vladas Vaitkus yra gimęs JAV. 
augęs Lietuvoje. Aukštąjį moks
lą pradėjo Lietuvoje, o baigė 
JAV. Dr. V. Vaitkus yra dan
tų gydytojas, turi savo kabine
tą VVorcesterio mieste.

— Juozas Andrius, dr. Zig
mas Grinkis, Juozas Kojelis ir 
Alfa Latvėnas padarys įvada p 
litinėms diskusijoms, kurias or
ganizuoja Rezoliucijoms Remti 
Komiteto centro vadovybė 1963 
gruodžio 14. šeštadienį. 7 vai. 
vakare. LB. Centro salėje. 4415 
Santa Monica Blvd.. Los Ange
les mieste Diskusijų tema: 
“Naujų kelių ieškojimas Lietu
vos laisvinimo kovoje". Disku
sijoms vadovaus Stasys Paltus

— Vyr. teismo pirmininkas 
Warrcn atmetė siūlymą įrašy
ti viršum teismo “In God \Ve 
Trust".

Į IŠ VISUR I
—Marija gelbėk mus. Mary 

Save Us. Sibiro tremtinių ran
ka rašyta maldų knygelę. Gra
ži ir vertinga dovana visiems. 
Iš Sibiro į laisvąjį pasaulį pa
tekusi lietuvių maldų knygelė. 
Ji mažytė, ranka rašyta, kuklių 
piešinėlių papuošta, tačiau at
skleidžia mums didžias dvasios 
gelmets ir meilės kančios pas
laptį. Kaina $1-25. Galima gau
ti lietuvių ir anglų kalba: Im- 
maculata, RF.D. 2, Putnam, 
Conn., 06260 arba Darbininkas, 
910 Willoughby Avė., Brook
lyn, N.Y., 11221.
— Dabartinės lietuvių kalbos 

žodynas. Apie 45,000 žodžių, re
daguotas prof. J. Balčikonio re
dakcinės komisijos. Kietais vir
šeliais, gražiai įrišta, 990 pusi., 
kaina $12.00. Kas nori gražiai 
lietuviškai kalbėti, labai įsigyti
nas leidinys, gaunamas Darbi
ninko administracijos spaudos 
kioske-

— Inž. R.V. Mišauskas, Stone 
Park, I11-, Rezoliucijoms Remti 
Komiteto vienas iš atstovų Illi
nois steite, pakeitė adresą. Jo 
naujas adresas yra: 1740 North 
35th Avenue, Stone Park, Illi
nois. Jo pastangomis senato
rius Everett M. Dirksen įnešė 
rezoliuciją (S. Con Res. 54) Lie
tuvos laisvinimo reikalu.

— J.F. Gribauskas, Cicero, 
III., St- Anthony Savings and 
Loan banko sekretorius, rezo
liucijų pravedimo reikalu para
šė eilę laiškų Illinois valstybės 
legislatoriams Washingtone, ra
gindamas duoti eigą Lietuvos 
bylos reikalu įneštoms į JAV 
Kongresą rezoliucijoms. Kiti 
lietuvių pareigūnai turėtų pa
sekti finansininko J.F. Gribaus- 
ko pavyzdžiu.

— J. Jurkus, inž. J. Laukai
tis, A. Malsauskienė, H. Žeme
lis ir inž- E. Vasiliauskas suda
ro Rezoliucijoms Remti Komi
teto Rochesterio, N. Y. sky
riaus darbo komitetą.

Kalėdų šventėm artėjant, 
tarp kitu dovanu neužmiršti
nos ir lietuviškos knygos bei 
laikraščiai, kuriu galima užsisa
kyti Darbininko administracijo
je telef. GL 2-2923-

AMERICA
DEPENOS
ON
AMERICANS

(LIKĘ YOU)

"We've all got to do somet'-ing today 
to keep our country strorg and free. 
I fgure that U.S. Savings Bonds are 
cne way I can heip. And you kncw. I 
buy Bonds for another reason, too— 
they're a great place to save money 
for that rainy day! Sav:ngs Bonds 
make good sense. Everybody buys 
’em says $o!”

Keep freeden in y»ar future with

U.S. SAVINGS BONDS



DAEBININKAS

ISPANUOS AUKSO DRAMA
žuije gulėjo mirties patale. Jis 
turėjo 8 puslapių Rusįjos raš
tą, kad ji paėmė saugoti 600 
tonų Ispanijos aukso. Begulėda-

Ateinančių metų pavasarį,

mi byla: ar Rusija turės grąžin
ti Ispanijai 600 tonv
tas arti 700 mil. doteriy, ar net

Ispanijos aukso drama prasi
dėjo 1936 metų rudenį, kai. ge
nerolo Franko daliniai baigė 
griauti paskutinius raudonųjų 
įsistiprinimus Madride. Buvęs 
raudonųjų ministeris pirminin
kas Juan Negrinas nusprendė 
visą Ispanijos auksą, 600 tonų, 
apie 700 miL dolerių, atiduo
ti saugoti Rusijai, kad nepatek
tų į gen. Franko rankas. Visas 
auksas iš Ispanijos banko sei
fų buvo slaptai sudėtas į 7800 
dėžių su užrašais “sprogstama 
medžiaga”, nuvežtas į Ispanijos 
uostą Kartageną ir pakrautas į 
Rusijos laivus, gen. Franko ar
tilerijai apšaudant- Per savaitę 
auksas jau buvo Rusijoje. Ne
trukus tą įvykį pridengė tyla, 
kaip visus Rusijos padarytus 
kriminalus. Tiktai 1956 metais 
prasidėjo tos aukso dramos ant
rasis aktas.

Per tą 20 metų Ispanijoje ir 
pasaulyje daug kas pasikeitė. 
Ispanijos raudonųjų respublika 
sugriuvo be vilties. Franko re
žimas įsistiprino. Antrasis pa
saulinis karas atnešė šaltąjį ka
rą- Ispanija likosi be aukso. So
vietų Rusijos ir Vakarų libera
lų boikotuojama ir spaudžiama 
gyvenimo skurdo, Ispanija ar
tėjo prie bankroto ribos. Dr. 
Joan Negrinas išvažinėjęs Va
karų Europos sostines, beieško
damas paramos atstatyt respub
lika, nebeteko vilties ir Pary-

sprendė tą raštą per savo sūnų 
įteikti generolui Frankui. Už 
mėnesio tas kvitas jau buvo į-

kada įteikė, yra trijų Negrino

AMERIKOS vyskupai skelbia drabužių vajų. Nuotraukoje ii 
Pietų Amerikos.

TO PLACE.
YOUR AD 

CANCEL OR CHANC 
CaM LO 3-7291

DISPLAY

AARON WHNIG FURS
įvargę seleetion of 
MINK COLLORS

FOX"s MUFFS - HATS 
The very latest styles 

330 Tth Av®ue (Bet. 28 & 29 Sts.)
CH 4-8993

T-V-, GAS RANGE, PHONO. Comb. 
EH-FI STEREO West German. Ter- 
rtflc Vaiues. VIKING Radio & Elec- 
trieal AppHaacea, 6714 5th Avenue, 
Brooklyn.

Phone TE 9-1396

Norite geros meniškos fotografijos —
PORTRETO - ŠEIMOS - VAIKŲ

įvairių progų: vestuvių, krikktynų, gimtadienių, pobūvių ir kL nuo
traukų; norite atnaujinti seną fotografiją? Jums geromis sąlygomis 
padarys —

VYT. MAŽELIS
422 Menahan Street, Ridgewood, BrooHyn, N. Y. 

TeLHYacint 74677

Ilgo grojimo plokštelė

Mylėsi Lietuvį iš toloiš jų nepasisako.
Gen. Franko ta galimybe at

gauti auksą buvo sujaudintas. 
Nors Ispanija neturi su Rusija 
tiesioginių diptomatinių santy
kių, bet Ispanijos ir Rusijos 
ambasados Paryžiuje veda slap
tus pasitarimus. Paryžiuje Ispa
nija įteikė Rusijos pareigūnam
fotografines pakvitavimo nuo- NAUJI FILMAI 
traukas, kurios buvo persiųstos 
į Maskvą. Rusijoje jos buvo su
tiktos su nuostaba, ir greitai 
Pravdoje pasirodė straipsnis, 
kad visas auksas išmokėtas už 
dr. Negrino vyriausybės pirki
nius užsienyje.

Tas nepasisekimas tik sustip
rino gen. Franko pasiryžimą. 
Jis Hagos tarptautiniame teis
me Rusijai iškėlė bylą už pira
tų veiksmus. Koks bus teismo 
sprendimas, parodys ateitis. 
Bet motyvai ir sprendimų re
zultatai kelia didelę modernių
jų laikų sensaciją ir daug spė
liojimų.

Daug kas mano, kad gen. 
Franko bylą laimės ir auksą at
gaus, nors teismo sąstate yra 
vienas teisėjas rusas. B.K.

KORNELIJUS BUeMYS, CFM

KORNETAS IR KORNETISTAS
S. GRIEŽĖ-JURGELEVIČIUS

Darbininko atkarpoje “Penk
tieji metai Kupiškyje” buvo su
tapatintos kai kurios sąvokos, 
kurias noriu aptarti, kad skarty-

Kaip žinome, iki pirmojo pa
saulinio karo pabaigos, kol dar 
nebuvo plačiau išsivysčiusi mo
torizuotoji kariuomenė, raitei 

tojui būtų lengviau susigaudyti liai turėjo didelės reikšmės,
terminuose. kaip judriausi to meto daliniai,

„ ..... ir dažnai būdavo panaudojamiKometas yra ne raitelių vir- ... . . . .... , . J . X?. . didesniais junginiais savo ka-sila, kaip aprašyme paaiškinta, . ®• ■ •* v u • • nuomenes sparnams prideng-o pirmasis caro raiteliu karinin- .. , r * j
ui- • u tL pralaužto priešo fronto di-ko laipsnis, atitikęs pėstininkų , . . .r r _ dėsniam plyšiui praplėsti arba

* ir savos kariuomenės pasitrau
kimui pridengti. Didesnių rai
telių junginių komanduoti nei 
balsu nei rankos ar kardo mos
tais neįmanoma. Todėl buvo 
panaudota triūba. Lengviausia 
naudoti ir daugiausia muziki
nių variacijų galima išgauti kor
netu. Nuo triūbos vardo ir pa
tys triubočiai pavadinti kome- 
tistais. Pradedant nuo eskadro
no aukštyn, jie buvo etatiniai, 
dažniausia grandiniai jaun. 
puskarininkiai, o prie pulkų 
štabų ir toliau ir vyr- puskari
ninkiai.

Tuo tarpu kornetai, kaip jau
nesni karininkai vadovavo rai
telių būriams arba puseskand- 
roniam, rusuose vadmtiem 
“zveno”.

podporučiką (su 2 žvaigždėmis 
antpečiuose). Raitelių viršila 
buvo vadinamas Vachmistru, o 
pėstininkuose — feldfebeliu 
(abu vardai vokiškos kilmės). 
Tuo tarpu kornetistas buvo rai
telių trimitininkas, trimitavęs 
kornetu, nedideliu variniu 3 
važtuvu trimitu, kuris atitiko 
maždaug chorų tenorams. Kor
netistas tuo instrumentu grojo 
painias ir sudėtingas raitelių 
rikiuotės komandų melodijas. 
Jis kaip uodega, lakstydavo 
paskui komanduojanti karinin
ką ir trimituodavo ano žodžiu, 
rankos ar kardo mostais paro
dytus įsakymus, o jeigu kari
ninkas būdavo muzikalus, tai 
pakartodavo jo išdainuotus ar
ba stačiai išrėktus rikiavimus, 
bet kornetistas jokiam daliniui 
nevadovavo.

NUSIKALTIMŲ PRIEKAIŠTAI
Lyg iš neužgyjamos žaizdos, 

laikas nuo laiko prasiveržia ne
apykantos banga prieš vokie
čių nacistinį režimą. Kai prieš 
vis labiau įsigalinčius komunis
tus nedrįstama išsamiau pasisa
kyti ir pareikšti savo protesto, 
prieš nugalėtus nacius ko/a dar 
jtebevyksta. Panašioje dvasio
je sukurtas ir naujas filmas 
"The Condemned of Altena". 
Šis filmas šiurkščiai primena 
problemas, kurias daugelis sten
giasi užmiršti, ar iš viso ne
svarstyti.

Prieš ketvertą metų Paryžiu
je su vidutiniu pasisekimu bu
vo pastatyta prancūzų egzisten
cialisto filosofo ir dramaturgo 
Jean-Paul Sartre to paties var
do 5 veiksmų etinė-politinė dra
ma. Ja susižavėjęs, italų filmų 
režisorius Vittorio De Sica nu
sprendė ją apipavidalinti fil
mu. Pasikvietęs filmo teksto 
paruošėjais Cesare -Zavattini ir 
Abby Mann, De ;Sica surinko 
taųfpat gabius anferikiečių, ita
lų ir vokiečių artistus, iš kurių 
net trys buvo laimėję Oscaro 
premijas.

Stambus laivų statybos pra
monininkas Gerlach. vėžiui bai
giant sunaikinti jo gerklę ir gy
vybę, ruošiasi perleisti savo di
džiulę įmonę. Visad besisten
giąs tarnauti galingesnei pusei, 
karo 
ciams. 
Franz, 
lensko
po karo buvo ieškomas kaipo 
nusikaltėlis . Tėvas turi liudiji
mą, kad jis mirė, išbėgęs į Ar
gentiną. Iš tikrųjų 15 metų jis 
slapstosi tėvo rūmų palėpėje- 
Palaikydamas savo gyvybę šam
panu, austrėmis ir benzedrino 
tabletėmis, pro užmūrytus lan
gus nematydamas tikrovės, 
Franz gyvena praeities prisimi
nimais ir sąžinės graužimu dėl 
savo nusikaltimų.

Sesuo Lėni jam padeda išlai
kyti vaizdą, kad Vokietija dar 
tebėra griuvėsiuose, kaipo sa
vo kalčių išdavoje. Tėvas pasi
kviečia jaunesnį sūnų Wemer, 
gabų ir idealistą advokatą, per-

L. Andriekaus, Naktigone, įmti Žmonės. Su juo atvykusi

suareštuojamas. Tėvas ji išva
duoja, nugabena prie statomų, 
laivų, kur abu baigia savižudy
be.

Nepriimtina Sartre įstaigoja- 
ma mintis, kad nusikaltėlis ga
li save išgelbėti ir atitaisyti 
klaidas nusižudydamas. Abby 
Mann, 1961 m. laimėjęs Osca- 
ro premiją už puikų tekstą fil
mui “Judgement at Nurem- 
berg”, šiame filme, pritaikyda
mas Sartre dramą ekranui, per
deda šiurkštumu. Daugelyje vei 
tų pasigendama loginio tęstinu
mo ir gilesnio pagrindimo. 
Pav., nors Johanna pasisako 
kilusi iš tūkstančiu procentą na
cistinės šeimos, visai >neprive- 
dama prie jos dabartinio hu
maniškumo idėjų skelbimo.

Pramonininko Gerlach vaid
menį oriai atlieka Frederie 
March. Francoise Prevost taip 
pat suteiki# įtikinančio įspū
džio, nors neigiamoje sesers 
Lėni rolėje  ̂&>phia Loren jau
čiasi visai ^nešavo^ vietoje’— 
tiek savo dirbtina vaidyba,

metu talkininkavo na- 
Jo vyresnysis sūnus 
karo metu prie Smo- 
papildęs eilę žiaurumų,

TRYS NAUJOS KNYGOS 
UŽ 5 DOLIeškoma moteris tris kartus 

savaitėje prižiūrėti 2 metų mer- ____________ , ____ 9__ ,
gaitę ir namu ruošai. Skambiu- trečioji poezijos Įmyga. Kaina žm°na Johanna netrukus isaiš- 
ti po 6 v.v. AX1-3166. 2 dol. šeimos paslaptį. Vyro žmo-

Maironte, straipsniy rinkinys, na* išvykus, Franz nutaria pats 
išleistas Aidų žurnalo, virš 200 įsitikinti jos pasakojimais apie 

dabarties Vokietiją ir išbėga iš
Reikalingas mėsininkas vi

sam darbo laikui arba daliniam pusi. Kaina 2 dol.
(part time). Turi mokėti lietu- ą. žemaičio, Lie,.w
viškai. Skambinti telefonu HI liai, prisiminimai. Kain 1 doL mis’ keIia triukšmą teatre, kol 
1-7420.

Šios ir kitos lietuvių ir ang-

Jau pats laikas pratęsti DAR- Dartminko
BININKO prenumeratą 1964 Rąžytį adresui Darban rokas j
metam. Naujiem skaitytojam 910 Willoughby Avė. Brook- 
tik5dd. lyn, N.Y., 11221

Slephea Brefc, Jr.
ADVOKATAS

37 Sheridan Avenue

Brooklyu 8, N. Y.
TMrf. — APpiegate 7-7083

Dramos aktoriui

JUOZUI DAU'BENUI,

mirus brangiam jo Tėveliui, nuoširdžią užuojautą reiškia

New Yorko Ateitininkai 
Sendraugiai ir Studentai

LAIKRODININKAS

Auksas - sidabras * deimantai 
laikrodžiai

Woodhavwn 21, N. Y.
VI 7-2573

SACRED HEART 
CONVENT 

Darien, Conn.

*
COMPLIMENTS 

OF A 

FRIEND

HUNTING

H U N T E R S ! !
COLD SPRING LODGE

Big Indian, N. Y.
1O0 aeres of posted land. two hot 
meals and packed lunch $9.00 a day. 
Ftooms and cabins, rec. hall, TV, 
Churches nearby.

Pine Hill 3115

/ INVESTMENTS

AN EXCELLENT

INVESTMENT OPPORTUNITY

• FOR SALE •
This company is offering interests 
in a well to be drilled for oil and/or 
g"as in Caddo, Parish, Louisiana.
F*rice is $195 per 1/128 interest in 
the well and gas on a 20 aere lease. 
TTie $195 covers the cost of drilling. 
An additional charge of $180 will 
be made if well is completed and 
eąuipped.
TTiese interests are described in an 
offering sheet filled with the Sec. 
Exch. Comm. Wash. D.C. The offer

CLIP AND MAŽL THIS COUPON 
American Belle Petroleum Corp.

Il-sios Dainų Šventės rinktinė

High Fidelity — $4.00 Stereo — 5.00

Galima įsigyti:
DARBININKO ADMINISTRACIJOJE

910 Willoughby Avė., Brooklyn N. Y. 11221
Užsakymai iš kitų vietovių priimami adresu:

K. KASAKAITIS
4719 So. Maplewood Avė., Chicago, 111. 60632

- HAVEN REALTY -
JOSEPH ANDRUSIS — Real Estate — Insurance

Apdraudimas gyvybės, namų, automobilų, baldų ir k. Namų parda
vimas, apdraudos, Income Tax užpildymas. Mutual Funds — Pinigų 

investacijos.

Kasdien nuo 9 iki 9 vai.; šeštadieniais iki 6 vai popiet.

Tel. VI 1AM187-09 Jamaica Avė., Woodhaven 21, N. Y.

S & G MEAT MARKET
ANTANAS VAITKUS, vedėjas

84-09 Jamaica Avė., Woodhaven 21, N. Y. • Tel. VI 9-5077 
buvusi J. MIRONO MAISTO KRAUTUVĖ

340 Grand Street, Brooldyn II, N. Y. • Tel. STagg 2-4329
Papigintomis kainomis priimame užsakymus 

VESTUVĖMS ir POBŪVIAMS 
Pristato j namus lietuviškus skilandžius ir sūrius 

---- We take all orders special price for Weddings and Parties ----- 
Home-Made Bologna

SIDABRINIO VARPO KEPYKLA

tiek i vokietę nepanašia išvaiz
da. Nekartą žavėjęs filmų žiū
rovus, Maximilian Schell šį kar
tą daugelyje progų pertempia, 
besistengdaUias pavaizduoti 
dalinai išprotėjusį ir kalčių per 
sekiojamą Franz. Jaunesniojo 
sūnaus rolėje blankiai pasiro
do Robert Wagner.

Režisorius Vittorio De Sica, 
pasiekęs gražių laimėjimų neo- 
realistinės srovės filmuose, šia
me problematiniame filme ne
pajėgia apvaldyti visumos, nors 
keliais atvejais ir bandoma duo
ti realistini antspalvį, pav, 
terpiant Bertold Brecht vaidini
mo “Artūro Ui” epizodą ar 
Hamburgo Reeperbahn gyveni
mą.

šis, virš vidutiniškumo ruti
nos nedaug tepakyląs filmas, 
dėl savo idėjų rezervuotinąs tik 
suaugusiems žiūrovams.

Dept. NH phone (318) 422-5068

City State

H. W. MALĖ

PRODUCT 
DESIGN 

ENGINEERS
largest independent mariufac-

GENERAL CONTRACTORS

T. M. T. BUILDERS, Ine. 
GENERAL CONTRACTORS

Alteration & Home Improvenents. 
Ouality Mateliai and Workmauship 
guaranteed. Call us for infonralion 
or see us at 99th Avė. and Spring- 
field Blvd., Queens Village. U — 
ModeI open 8 AM to 6 PM. Phone 

GR 9-4392 
SU 1-6316

VOKIETAITIS

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

D A LT A ir ALBERTAS RADŽIŪNAS, sav.

36-38-40 STAGG ST. BROOKLYN 6, N. Y.
Telefonas STagg 2-5938

The 
turer of small eleetrie appliances 
has openings for both junior and 
senior produet design engineers. 
These positions are located at the 
kome Office in Mansfield, Ohio. 
These positions reąuire a Creative 
individual with initiative and drive 
as well as the ability to take full 
responsibility for development of

The men we are looking for pre-

periencė in design of electro-me- 
chanical devices. Pertinent industry 
eocperience would involve design of 
small appliances, major appliances 
and small electro-mechanical Prod
ucts. A BS degree or eųuivalent in 
mechanical engineerin^į electrical 
engineering or civics is desired. Sal- 
ary. commensurates with erperience 
in the five figure range. Interview 
and relocation expenses paid by 
Dominion.

Send full Information in first 
reply to:

DIRECTOR 
INDUSTRIAL RELATIONS

DOMINION 
ELEC. CORP.

150 ELM STREET 
MANSFIELD, OHIO, 44901

CRAFTSMBi WANTE —
€lass “A” Tool and Die Makers

Apprenticeship or equivalent recjuired. Mušt be able to plan. con- 
atruct, alter ar repair small precirion ptinch press, dies. drill jigs, 
assemMy fbetures and divetty tools. Try out. diagnose and correct 
tooling troubles.
Set-up Men-Automatic ScrenMachines. Mušt be able to sėt up 
Brown and Sharpe single spindit automaties. T op rates and f ringe
beneftts. New Air-eondiUomlpIant. VVrite to: PersonneI Managcr.

SCM CORPORATION
P. O.Box432

JUOZO IR IZABELĖS MISIŪNŲ
RAY’S LięUOR STORE

Galima gauti įvairiausios rūšies amerikiečių ir importuo
tų gėrimų. Didžiausia* pa si rinkimą* degtinės ir vyno.

103-55 LEFFEBTS BLVD. RICHMGND HILL, N. Y. 

Telefonas: Vlrginia 3-3544

REPUBLIC
322 UNION AVĖ. BROOKLYN 11, N. Y. 

Tel. EV 7-2089
JURGIS J. JOKŪBAITIS, Manager 

Didelis pasirinkimas jvairių vynų, degtinių, kon
jakų, midų — šventėms bei kitokioms progoms.

baras - restoranas
PRANAS BRUCAS, savininkas

86-16 JAMAICA AVĖ. WOODHAVEN 21, N. Y.
Tel. Vlrginia 6-9519

SALĖ VESTUVĖM, SUSIRINKIMAM IR KITIEM POBŪVIAM
Salėje gali tilpti 100 dalyvių

WiNTER GARDEN TAVERN

VYTAUTAS BELECKAS
Savininkas

Salė vestuvėms ir kitokioms pra
mogoms. Be to, duodami polaido- 
tuviniai pietūs. Pirmos rūties lie
tuviukas maistas prieinama kaina.

1083 MADISON STREET
BROOKLYN 27, N. Y. 

(Ridgcu-ood)
Tel. EVergreen 2-6440
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New Yorko Lietuvių Taryba 
Įvykusiame metiniame susirin
kime išklausė praeitų metų vei
klos apžvalgos, aptarė ateities 
veiklos gaires ir iškėlė reikalą, 
kad Vasario 16 proga reikia 
padidinti aukų dydį ir sumažin
ti šventės rengimo išlaidas. At
einantiems metams išrinkta ta
ryba: pirmininkas — Albertas 
Ošlapas, vicepirmininkai —An
tanas Jurgėla, Stepas Briedis, 
sekretorė — Marija Žukauskie
nė, iždininkas — Juozas Mau
rukas, finansų sekretorius — 
Antanas Skėrys, iždo globėjai 
— Liucija Spirauskienė ir Alb. 
Kynastas, nariais lieka: Br. 
Oniūnas,. Ona Valaitienė, St. 
Dzikas, Petras Montvila, Jonas 
Šlepetys, Aleks. Šulaitis, V. 
Kalvelis, Br. Spūdienė, Pr. Du- 
levičius, Vacį. Alksninis ir Mar- 
Kregždienė.

Liet. Studentų Sąjungos vi
suotinio suvažiavimo susipaži
nimo vakaras įvyks Statler Hil
ton viešbutyje, kampas 33 St. 
ir 7 Avė., Manhattane, lapkri
čio 29, penktadienį, 8 v.v. Pro 
gramą išpildys Nevv Yorko vyrų 
oktetas. Šokiams gros Johnny 
Davis orkestras.

Lietuvių Moterų Atstovybės 
Nevv Yorko klubas gruodžio 8 
d. 5 v- popiet N.Y. Hilton 
viešbučio Morgan suite (2-me 
aukšte) ruošia kultūrinę popie
tę. Svečiai turės progos išklau
syti menininkės A. Kašubienės 
paskaitos ir pamatyti šį pava
sarį jos padarytą 26x8 pėdų 
muralį. Taip pat Vilniaus Ope
ros šokėja E. Kepalaitė pa
šoks keletą modernių šokių. 
Svečiai bus pavaišinti gražiai 
paruošta kavute ir galės malo
niai praleisti sekmadienio po
piete jaukioje aplinkoje. Atski
ri pakvietimai nebus siunčia
mi. Viešbutis yra Manhattane 
6 Avė., tarp 53 ir 54 Str.

Studentų ateitininkų susirin
kimas bus lapkričio 22. penk
tadieni 8:30 vai. vakare Skeivių 
namuose: 86-34 105th St. Rich- 
mond Hill. Prof. dr. kun- A 
Norius kalbės apie krikščioniš
kąją moterystę psichologini u 
atžvilgiu. Ideologinės paskaitos 
kandidatams bus' ten pat nuo 
7:30 vai. vak.
Vaclovo Biržiškos, ALEKSAN- 

DRYNAS. pirma ir antra dalis, 
gaunama už 15 dol. Vertingas 
mokslinis veikalas, gaunamas 
Darbininko spaudos kioske.

Vinco Krėvės raštai gauna
mi Darbininko administracijoj. 
Jau išėjo; I. II. III. IV. V. VI 
tomai. Visi įrišti į kietus apda
rus Kiekvieno kaina 5.50 dol.

LIETUVOS KARIUOMENES
ATKŪRIMO MINĖJIMAS

Lapkričio 23, šeštadienį 
APREIŠKIMO PARAPIJOS SALĖJE

PRO G R .4 M A :

1. Minėjimo atidarymas. himnai ir pirm. J. Šlepečio žodis.
2. Paskaita. Skaitys Julius Smetona iš Cleveiand. Ohio.
3. Nevv Yorko Vyru Oktetas, vadovaujamas muz. A. Mrozinsko.
I. Aktorė Toska I)aubaraitė-Skab< ikicnė.
5. Rašytojas Jonas Rūtenis.

Programos vedėja Ramunė Vilkutaitvtė.

Po programos vaišės ir šokiai, grojant Stamlio orkestrui

Įeinant aukojama $2: unifoim. kariams ir mok .k iviams Si.70

J minėjimą visu- kviečia
L. V. S. RAMOVF.
X,:c Yorko Skx,;u.

Ii...  II

GL
GL
GL
GL

Redakcija GL 5-7281
Administracija GL 2-2923
Soaustuvė GL 2-6916
Vienuolynas GL 5-7068

Lietuvių studentų Sąjungos 
visuotinis suvažiavimas įvyks 
lapkričio 28-gruodžio 1 Statler 
Hilton viešbutyje Nevv Y’orke, 
7 th Avė. ir 33 Str. Yra nu
matyta įvairi ir įdomi progra
ma. Penktadienį, lapkričio 29 d 
12:00 vai- bus iškilmingi pie
tūs. šeštadienio vakare, lapkri
čio 30. ruošiamas koncertas 
kartu su Lietuvių Bendruome
ne. Programą išpildys solistai 
S. Baras ir D. Stankaitytė.

Lietuvos atsiminimų radijo 
valandėlės programoje lapkri
čio 24 d. 5 v. popiet bus pami
nėta Lietuvos kariuomenės at
sikūrimas. Jonas Rūtenis valan
dėlei parašė vaidinimą — “Ka
rys ir laisvė”. Vaidinimą išpil
dys aktoriaus K. Vasiliausko 
vadovaujama aktorių grupė. Ne
pamirškite šios valandėlės pa
siklausyti.

Skautų Tauro tunto tunti- 
ninkas Juozas Bružinskas veik 
po trijų metų vadovavimo pa
sitraukė iš pareigų. LSB vy
riausias skautininkas nauju tun- 
tininku paskyrė Alfonsą Simu- 
šį (107-39 115th Street, Rich- 
mond Hill 19, N.Y., Telf.; VI 3- 
9166). kuris lapkr. 10 jubilie
jinės sueigos metu perėmė pa
reigas. Tunte esančioms drau
govėm dabar vadovauja: vilkiu
kų — Kęstutis Bileris, skautų 
— Gediminas Surdėnas ir vy
čių — Algis Šetikas.

Dr. Br. Nemickui pasitraukus 
iš Alto Centro išdininko parei
gų, Tautinė Są-ga į jo vietą 
paskirė St. Gudą iš Nevv Yorko.

PIANISTAS ALEKSAS MROZINSKAS. Nuotr. V. Maželio.

KLEB. KUN. J. ALEKSIŪNAS Angelų Karalienės parapijos jubilėjiniame bankete. Nuotr. P. Ąžuolo.

ARTINAS SUKAKTUVINE VLIKO SESIJA
Kalbės J. Rajeckas. Lietuvos atstovas ^ashingtone

Lapkričio 23-24 posėdžiaus 
Vliko pilnatis. Posėdžiai bus 
54 W. 40 Str Overseas Press 
klube, Nevv Yorke.

Lapkričio 23 posėdis prasi
dės 10 vai. ryte. Apie Vilko 
darbus ir tarptautinę padėti 
kalbės pirm. A. Trimakas; apie 
veiklą Europoje — J- Glemža, 
Vykdomosios Tarybos pirminin
kas; konsolidacijos klausimu— 
dr. J. Puzinas ir dr. K Šidlaus
kas; finansų organizavimo — 
prel. J. Balkūnas, Tautos Fon
do pirmininkas; apie Pavergtų
jų Europos Tautų Seimą — V. 
Sidzikauskas. Kalbos bus papil
dytos paklausimais ir laisvomis 
diskusijomis.

Darbininko talkininkai

A. Rinius užsakė Z. Ka- 
siulynui abudu iš Springfield, 
III. P. Rastas. Bridgeport. 
Conn. — S. Rasui, Oakland. Ca- 
lif.. A. Kabasin, Schenectady. 
N.Y- — P. Kadgiui, Amster- 
dam. N.Y- Z. Prūsas. Chillico- 
the. Ohio — J. Nonvash. Glen 
Cove, N.Y. L. Gudelis. Bronx, 
N.Y — L. Žarskui. Brooklyn, 
N. Y. J. Šaukimas. J. Narinke- 
vičiui. abu iš Lavvrence, Mass 
A. Kuprevičius, Hart f o r d, 
Conn. — A. šerkšnui, Bloom- 
field, Conn.

Dėkojam talkininkams ir 
sveikinam naujus skaitytojus- 
Ta pačia proga kviečiame tal
kon draugiau Darbininko skai
tytojų. Naujai užsiprenumeruo- 
jantiem Darbininkas pirmiems 
metams tik 5 dol. Rašyti: Dar
bininkas. 910 VVilloughby Avė., 
Brooklyn. N.Y. 11221.

Kas norėtų skelbtis Darbininke 
prašomas skambinti:

GLenmore 2-2923

Tą pačią dieną antras posė
dis prasidės 3 vai. popiet Apie 
Vliko dvidešimtmetį kalbės J 
Audėnas. Vliko vicepirmininkas 
apie. išeivijos dalyvavimą Lie
tuvos laisvinimo akcijoje — 
St. Lūšys. Po referatų laisvos 
diskusijos. Abu šie posėdžiai 
bus vieši.

šeštadienio 8 vai. vakare to
se pat patalpose bus sukaktu
viniai pietūs. Pagrindiniu kalbė
toju bus Juozas Kajeckas, Lie
tuvos atstovas. Kitą programos 
dalį išpildys aktorius Vitalis Žu
kauskas.

Sekmadienį, lapkričio 24, ten

UŽSIREGISTRAVO NAUJI CHORAI
Pasaulinės parodos lietuvių 

dainų ir tautinių šokių festiva
lyje. be anksčiau užsiregistravu
sių chorų, naujai užsiregistra
vo: Detroito Šv- Antano para
pijos choras, (ved. Alb Matei
ka). Scranton’o Šv. Mykolo pa- 
rap. choras (ved. Elena Moran) 
ir Binghamton šv. Juozapo pa- 
rap. choras.

Repertuaro gaidos jau at
spausdintos ir išsiuntinėtos 
tiems chorams, kurie pranešė 
reikalaujamų egzempliorių skai
čių. Kiti chorai prašomi neati
dėliojant pranešti, kiek egzemp
liorių repertuaro reikalinga pri
siųsti.

Kas nežino pianisto
Dauguma Nevv Yorke įvyks

tančių mūsų solistų koncertų 
yra jo akomponuojami. Šį dar
bą jis pradėjo Lietuvoje 1935 
metais, laimėjęs varžybas Kau
no radiofono akompaniatoriaus
-koncert eristerio vietai užim
ti. Be to, Al. Mrozinskas yra 
koncertavęs kaip pianistas, su- 
kompanavęs apię šimtą dainų, 
vadovavęs kvarterui, o dabar 
— oktetui, per savo piano stu
diją perleidęs didelį būrį Nevv 
Yorko jaunimo, atskleisdamas 

NEW YORKO Alto nariai lapkričio 8-tos susirinkime. Nuotr. V. Maželio.

pat posėdis bus pradėtas 11 vi- 
iš ryto. Šiame posėdyje bus tvir
tinamos metinės Vliko veiklos 
apyskaitos, priimamos sąmatos, 
rezoliucijos ir kiti klausimai

Būtų gerai, kad Į pirmuosius 
du posėdžius atvyktų daugiau 
tautiečių, besidominčių Lietu
vos laisvinimo reikalais.

Sesijos proga pasirodys Vli
ko leidinys “20 years Struggle 
for Freedom of Lithuania”, ku
rį gaus visi Vliko nariai ir sve
čiai. Leidinį už $1.50 gali užsi
sakyti visi adresu: ELTA. 33 
West 42 Str., Rm. 928, Nevv 
York. N.Y. 10036. (Elta)

Dainų ir taut. šokių meninės 
programos įgaliotinis Chicagoje 
ir jos apylinkėse prof J. Žile
vičius šiomis dienomis grįžo Į 
Nevv Jersey ir muzikų komite
tui davė prane-imą. Iš praneši
mo paaiškėjo, kad jo lankytose 
lietuviu kolonijose, šiuo ruošia
mu lietuvių dainos ir tautinių 
šokių festivaliu susidomėjimas 
didelis ir tikimasi, kad šven
tėje lietuviai gausiai dalyvaus.

Prof. J. Žilevičius, lankyda
mas lietuvių kolonijas ruošia
mos šventės reikalams, parin
ko ir aukų, kurias įteikė komi
tetui.

Pasaulinės Parodos Lietuvių 
Dienos Muzikų Komitetas.

Alekso Mrozinsko?
jam muzikos pasaulio paslaptis.

Aleksas Mrozinskas akompo- 
nuos solistams D. Stankaitytei 
ir St. Barui koncerte, kuris į- 
vyks lapkričio 30 šeštadienį. 
Statler Hilton viešbučio Penn-
Top salėje- Koncerto pradžia 
6 v. 30 min.

Po koncerto bus šokiai gro
jant Starolio orkestrui.

Koncertą rengia L. Stud. S- 
ga ir ALB Nevv Yorkko apy
garda.

Lietuvos kariuomenės atkū
rimo 45 metų minėjimas bus 
lapkričio 24, (sekmadienį). Ry
te 10 vai. šv. Petro lietuvių pa
rapijos bažnyčioj^/ bus mišios 
už žuvusius Lietuvos karius, 
partizanus ir nukankintus Sibi
re. Popiet 3 vai. Lietuvių Pi
liečių Draugijos salėje minėji
mas pradedamas iškilmingu vė
liavų įnešimu ir žuvusiųjų pa
gerbimu- Kap. Petras Jurgėla 
iš Nevv Yorko skaitys paskaita: 
“Lietuvos jaunimo ir kariuome
nės karžygiškumas, paremtas 
istoriniais faktais". Meninėje 

dalyje solisto Stasio Liepo 
koncertas: “Karų atgarsiai lie
tuvių liaudies dainuose”. Ak- 
omponuos komp. Julius Gaide
lis. Be to. dainuos iš VVorces- 
terio lietuvių meno mėgėjų ra
telio kvartetas vadovaujamas 
komp. Jono Beinorio. Šokiams 
gros 4 asmenų orkestras, taip 
pat vadovaujamas komp. J. Bei
norio. Po minėjimo bus užkan
džiai. Įeinant aukojama. Aukos 
skiriamos Lietuvos karo inva
lidams sušelpti. Minėjimą ren
gia ir į jį kviečia L-V.S. Ramo
vės Bostono skyriaus valdyba.

Simfoninis koncertas. Turi
me įvairių menininkų, daininin
kų ir muzikų. Girdime savus so
listus dainoje ir muzikoje, gir
dime savus chorus, bet nebetu
rime savo lietuviško simfoninio 
orkestro. Muz. Jeronimas Ka
činskas jau eilę metų diriguoja 
Melrose simfoniniam orkestrui. 
Orkestras koncertuoja ameri
kiečiams. bet yra koncertavęs 
ir lietuviams. Gruodžio 8 Lietu
vių Piliečių D-jos salėje orkest
ras duos koncertą lietuviams. 
Koncerto solistu yra smuikinin
kas Izidorius Vasyliūnas. Šiam 
■koncertui rengti yra sudarytas 
komitetas, kuriam pirmininkau
ja adv. Jonas Grigalius.

Šiluvos koplyčios įrengimui 
Aleksandras Vitkus paaukojo 
1010 dolerių.

B’lietai i simfoninį koncer
tą gaunami V. Stelmoko namu 
pardavimo įstaigoje. Koncertas 
bus gruodžio 8 d. 3 vai. Lietu
vių Piliečių D-jos salėje.

Lietuvių inžinierių ir archi
tektų sąjungos Bostono sky
rius išsirinko nauja valdybą: 
pirm. Jonas Vasys. sekr. Algir
das Zikas ir ižd. Vytautas Su
žiedėlis- V. Sužiedėlis ir A. Zi
kas mokslus baigė jau Ameri
koje.

Leonas Mockapetris ir Regina 
laldikaitė susituokia gruodžio 
28. L. Mockapetris dirba Wash- 
ingtone.

Bostono Baltijos ir Žalgirio 
tuntų sueiga šaukiama šešta
dienį lapkričio 23 d. 6 vai. va
kare piliečių klubo antrame 
aukšte. Sueigoje bus užbaigti 
jubiliejinei metai ir paminėta 
kariuomenės šventė. Tėvai ir
prijaučiantieji kviečiami daly
vauti- (N.)

idgewoodo sekcijoj prie pat 
Parko išnomuojamas 5 kamba
rių su vonia apartamentas, ap
šildomas. Mėnesiui nuoma tik 
50 dol. Kreiptis: VI 3-6545.

Diplomuotas ekonomistas

Juozas Audėnas
registruotas investavimo fon
dų atstovas priima interesan
tus investavimo reikalais —

109 Warwick St.
Brooklyn 7, N. Y.

Tek:
TA 7-9518 • PL 3-6628

WILLIAM J. DRAKE
DRAGŪNAS

ADVOKATAS

84-14 Jamaica Avenue 
VVoodhaven 21, N. Y.

Tel. Hlckory 1-5220

LAIDOJIMO DIREKTORIAI

Tel. EVergreen 7-4335

STEPHEN AROMISKIS
(ARMAKAUSKAS)

Graborius-Balsamuotojas
MODERNI KOPLYČIA

423 METROPOLITAN AVĖ.
Brooklyn, N. Y.

STagg 2-5043

. Matthew P. Ballas
FUNERAL HOME

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

Licensed Manager
& Notary Public

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

EVergreen 8-9770

Joseph Garszva
GRABORIUS 

Balsamuotojas
231 BEDFORD AVĖ.

Brooklyn, N. Y.

I. B. SHALINS
- Jalinskas

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 
84-02 JAMAICA AVĖ.

(prie Forest Parkway Statlon) 
VVOODHAVEN. N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves 
Koplyčios nemokamai visose 
miesto dalyse; veikia ventiliacija

Tel. Vlrginia 7-4499

THEODORE WOLIHNIN,
INC.

E. JOSEPH ZEBR0WSKI 
Laidotuvių direktorius 

MODEPvNISKA KOPLYČIA 
su Air Condition

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

KARTONAS
FUNERAL HOME
280 CHESTNUT STREET 

NEW BRITAIN, CONN.

Tel. BA 9-1181

CARROL
FUNERAL HOME 

Ine.
PETRAS KARALIUS, sav.

Laidotuvių direktorius 
ir balzamuotojas

74 PROVIDENCE ST.
Worcester, Mass.

PL 4-6757 PL 4-1165

VAITKUS
FUNERAL HOME 

197 WEBSTER AVĖ.
PRANAS VAITKUS 

Laidotuvių Direktorius 
ir balsamuotojas

Cambridge. Mass.
NOTARY PUBLIC

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

Puikus patarnavimas naujo
JOSEPH C. LUBIN

FUNERAL HOME
546 East Broadvvay
So. Boston. Mass.

Priešais nuėsto teismo rūmus
•

Rūpestingai patarnaujame vi
suose reikaluose, atvd'iai iš
pildomo kieki iena nngeidnvi- 
ma Jūs galite pilnai pasiti
kėti mūsų pataikavimu iki 
visų smulkmenų laidojimo 
reikaluos,'.

Joseph C. Lubin 
Khmerai Director

Telefonas: 268 - 5185


