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komunistas, arba: kas ko baiminasi, ko trokšta, suran
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Nėra nuogąstavimo, kad prezidentas nuėjo operacijos
Politinis dėmesys nukrypo į vidaus gyvenimą — prezidento 
ligą, kovas senate, įspūdžius po popiežiaus atsilankymo

Prez. L.B. Johnsonas šį penk
tadieni operuojamas. Jam turi 
išpjauti tulžies pūslę. Kad ne
būtų gandų, prezidentas pats 
apie tai paskelbė. Gydytojai 
nemato grėsmės, o betgi ameri
kiečių dėmesys dabar nukreip
tas į prezidentą su gerais lin
kėjimais ir su tam tikru rūpes
čiu. kuri užregistravo ir nuotai-

SENATE filibusteris del “darbo teises”
Senate prasidėjo filibusteris 

prieš panaikinimą Taft-Hartley 
įstatymo 14 (b) skyriaus. Atsto
vų Rūmai jau nutarė panaikin
ti. Senate pasipriešino visu svo
riu resp. vadas Dirksenas. aiš
kindamas! kad noras ana įsta
tymą panaikinti reiškia norą 
suvaržyti asmens teisę į darbą, 
apkraujant jį sąlyga priklausyti 
unijai. Taft-Hartley 14(b) sky
rius apribojo unijų siekimą, kad 
Įmonėje dirbantysis tūrėtų da
lyvauti ir įmonės unijoje.

Dirksenas mano, kad filibus- 
teriui patogus laikas. Visi Kon
greso nariai jau yra išvargę ir 
nori atostogų. Sen. Mansfieldas 
pareiškė, kad sutiks su savaitės 
— pusantros diskusijom, pas-

Vietnamo komunistų nuolaidos?
— Š. Vietname spalio 5 nu

mušti keturi Amerikos lėktuvai. 
Kom. Kinija skelbė, kad nuo 
karo pradžios esą numušta 600 
Amerikos lėktuvų, amerikiečiai 
tą skaičių sumažina iki 99.

Amerika ir švedai
Švedijoje auga kritika Ameri

kai dėl Vietnamo. Ypatingai 
nuo birželio mėn. Vadovauja 
kritikai “kairieji" socialdemok
ratai ir komunistai. Talkina ‘in
telektualai'. Laikraštis “Tidnin- 
gen”, artimas vyriausybei. A- 
merrkos atstovą Švedijoje išva
dino “bjauriojo amerikono pro
totipu". Valstybės departamen
tas pareiškė protestą. Vyriausy
bė aiškinosi, kad tai ne jos nuo
monė. Tačiau ir vyriausybės 
žmonės pasisako prieš Ameri
kos politiką, prarasdami savo 
“neutralumą".

Pažymėtina, kad Švediją val
do socialdemokratai, bet pasku
tiniuose rinkimuose jie prara
do tam tikrą kiekį balsų nau
dai komunistų, kurie pasiskel
bė esą nepriklausomi nuo Mas
kvos.

— Ambasadorius Goldbergas 
spalio 4 vakarienėje prezidento 
Johnsono garbei, prieš pakelda
mas tostą, sukalbėjo maldą he- 
brajiš-kai. primindamas, kad tai 
ta pati kalba, kuria 'kalbėjęs ir 
Jėzus.

Naciai komunistų tarnyboje
Komunistai mėgo propagan

dą. kad vakarų Vokietijoje na
ciai esą aukštose valdžios pa
reigose. Dabar vakarų Berlyne 
laisvųjų teisininkų komitetas 
paskelbė 243 pavardes buvusių 
nacių, kurie yra atsakingose 
rytų Vokietijos valdžios parei
gose. Tarp jų yra 53 atstovai 
rytų Vokietijos parlamente, mi- 
nisterio pirmininko pavaduoto
jas.

kų barometras — birža. 
Linkėjimus atsiuntė preziden
tui popiežius Paulius, preziden
tas de Gaulle, min. pirm. Wil
son as.

Rūpestis kyla ir dėl to, kas 
perims prezidento pareigas, tuo' 
metu, kai prezidentas negalės 
jų eiti. Liepos mėn. priimtas 
konstitucijos papildymas, kuris 

kui reikalaus diskusijas nu
traukti ir balsuoti įstatymo pa
naikinimą. Tačiau diskusijom 
nutraukti reikia dviejų trečda
lių balsų. Dirksenas mano, kad 
tiek balsų nebus, ir klausimas 
bus atidėtas kitais sesijai. To jis 
ir siekia.

Unijų prezidentas Meany ska
tino. kad senatas “atliktų savo 
pareigą”, nes tai sustiprintų 
unijų autoritetą ir galią.

Ch. Sc. Monitor pasisakė už 
atidėjimą, primindamas, kad pa
naikinimo sumanymas kilo ne 
dėl darbininkų interesų, bet 
dėl Jchnsono pažado rinkimų 
metu — už unijų paramą pa
naikinti įstatymą, kuris varžo 
unijas. - —.

— Sovietų Pravda pakartojo 
raginimą, kad komunistiniai 
kraštai prisidėtų prie Sovietų 
Sąjungos teikiamos paramos š. 
Vietnamui kovai su “Amerikos 
imperialistų agresija".

— Š. Vietnamas esąs linkęs 
atsisakyti nuo reikalavimo, kad 
prieš pradedant derybas dėl 
Vietnamo amerikiečiai iš Viet
namo pasitrauktų. Tokias in
formacijas perdavė Jungtinėm 
Tautom Vengrijos užsienių rei
kalų ministeris. lankęsis Vietna
me. Dabar kalba tik, kad prieš 
derybas turi būti sustabdytos 
oro atakos.

— Vietname amerikiečių ka
riuomenės jau yra 140.000.

— Indonezija nepriklausoma 
nuo 1945. Nuo tada ją valdo 
diktatoriaus teisėm prezidentas 
Sukamo. Komunistai mėgino 
valdžią perimti jau 1948, bet ar
mija jiem sukliudė.

Kitados Indonezijos teritori
ja aprūpino ir kitas vietas ry
žiais. dabar pati importuoja 
kasmet 150,000 tonų.

— Indija spalio 5 atsisakė 
mokėti J. Tautų stebėtojų misi
jai, pasiųstai į Kašmirą.

— Pakistanas nutraukė san
tykius su Malaysia, kadangi ji 
neparėmė Pakistano konflikte 
su Indija.

— Santo Domingo spalio 4 
naktį teroristai susprogdino dvi 
bombas — sužeisti 7 amerikie
čiai kariai. Tai pirmas teroras, 
valdžią perėmus Garcia Godoy 
Tuojau po to sekė naujas tero
ro veiksmas — susprogdinta 
vieno žurnalo leidykla.

— Austrijos spaudoje buvo 
paskelbta, kad tarp Austrijos 
ir Vengrijos bus nuimta gele
žinė uždanga. Dabar skelbia, 
kad uždanga tik gerinama —į- 
jungiama elektros srovė į spy
gliuotų vielų užtvaras.
— Sovietai spalio 4 paleido ra

ketą į mėnulį. Turi jame nusi
leisti spalio 8.

numato teisinę tvarką vicepre
zidentui perimti prezidento 
pareigas, bet jis tėra patvirtin
tas tik 8 valstybių, o reikia 38. 
Pranešta, kad prezidentas ir vi
ceprezidentas susitarė neforma
liai laikytis tos tvarkos, kurią 
buvo sutarę Eisenhovveris ir R. 
Nixonas, paskui Kennedy ir 
Johnsonas.

Tam momentui, kada prezi
dentas negalės daryti sprendi
mų, juos darys viceprezidentas. 
Tokis momentas bus, 'kada pre
zidentas bus narkozės įtakoje.
Taigi viceprezidentas Humph- 
rey prezidento pareigas turėtų 
eiti kelias valandas. Tai teori
nis klausimas, bet atominiame 
amžiuje prileidžiama, kad ir 15 
minučių terminas gali būti le
miamas.

Eidamas Į ligoninę, preziden
tas 'palieka Kongresą kovoje 
dėl prezidento siūlymo panai
kinti Tafto-Hartley įstatymo 14 
(b) skyrių.

Nas

Indonezijoje: kariuomenė ar Sukarno?
Indonezijoje ir dabar dar ne

tikras vaizdas apie susidariu
sią padėtį. Pagal lig šiol skel
biamas žinias perversmo vadas 
pulk. Untung pabėgo su šali
ninkais į Javos gilumą ir orga
nizuosiąs toliau kovą. Sostinė
je perversmo židiniai likviduo
ti, tik neaišku, ar šeimininkau
ja prezidento Sukarno įsakoma 
kariuomenė, ar kariuomenė įsa
kinėja prezidentui Sukarnui. 
Pagal ligšiolines žinias sosti
nėje šeimininkauja armija ir 
apsaugos ministeris Abdul Ha
ris Nasution. Pastarasis buvo 
perversmininkų sužeistas, bet 
pabėgo. Armijoje didelis nusi
teikimas prieš perversmininkus 
ir juos rėmusius komunistus,

Sukarno su komunistais
Indonezijoje radijas spalio 6 

pranešė, kad 250 mylių nuo sos
tinės kariuomenė sumušė komu
nistų remiamus perversminin
kus ir paėmė 2000 į nelaisvę. 
Pranešė taip pat, kad preziden
tas Sukarno stengiasi išgelbė
ti komunistų partiją nuo atsa
komybės už perversmą. Parti
jos kaltę kėlė kariuomenė ir rei
kalavo ją uždaryti.

— Maskvos Tassas paskelbė, 
kad popiežiaus kalba Jungtinė
se Tautose esąs “pozityvus in
dėlis pasaulio taikai stiprinti”. 
Kinijos komunistai popiežiaus 
apsilankymą apėjo tylom.

PREZIDENTAS IR ARTIMIAUSI PAVADUOTOJAI viceprezidentas 
Humphrey ir Atstovu Rūmu pirmininkas McCormack.

VATIKANE: dialogas ar kova su ateisti
niu tarptautiniu sąmokslu?

Vatikano konsilija leidžiasi į
visoklus klausimus, kurie Įeina 
į “moderniojo gyvenimo’ su
pratimą. Pareiškime dėl Bažny
čios nusistatymo moderniojo 
pasaulio klausimais buvo svars
tomas ir nusistatymas dėl ateiz
mo. Būdingos reiš
kėsi dvejopos nuomonės. Vie
nai atstovavo Vienos kardino
las Fr. Koenig, vadovas sekre
toriato ryšiam su netikinčiai- 
siais. Jis 4ėsftX“,fcad negalima 
ateistų smerkti, reikia su jais 
leistis Į “dialogą”. Kitos nuo
monės laikėsi naujasis jėzuitų 
gen. Pedro Arrupe. Jis kal
bėjo apie pasaulinio masto 
ateistinį sąmokslą, kuris savo 
rankose turi raktines pozicijas 
tarptautinėse organizacijose, 
finansiniuose sluoksniuose, ki
ne. spaudoj, radijuje, televizi
joje. Esą net blogiau — įspėjo 
Arrupe — ateistinis galvoji
mas įsibrauja ir į Dievo miesto 
teritoriją, įtaigodamas tikinčių-

kurie nužudė 6 armijos genero
lus. Armijos akcija pakrypo 
prieš komunistus. Krikščionių 
ir musulmonų studentų demon
stracija reikalavo komunistų 
partiją uždaryti. Kariuomenė 
200 komunistų agentų izoliavo.
Visos informacijos priemonės 
tėra kariuomenės rankose. Sos
tinėje nuo 6 iki 6 draudžiama 
vaikščioti. Neaišku, kiek Su
karno turi valdžios. Neaišku, ar 
jo pareiškimai per radiją buvo 
laisvi ar tik įkalbėti kariuome
nei kontroliuojant.

JUODASIS VYSKUPAS — Har
old R. Perry, negras, kurį po
piežius Paulius, iivykdamas į A- 
merika, paskyrė Nėw Orleans 
vyskupu augziliaru.

jų mintis įskaitant čia ir dva
sininkus, kunigus) savo dvasi
niais nuodais ir gamindamas 
bažnyčioje savo vaisius: natū
ralizmą, nepasitikėjimą, maištin
gumą. Arrupe ragino imtis su
derintos veiklos p a sauliniu 
mastu prieš ateizmą, laikantis 
“absoliutaus klusnumo popie
žiui".

Daugelis turėjo nustebti, ka
dai taip kalbėjo “juodasis popie
žius"^ mokytas ir “’liberalių" 
pažiūrų. Jo pareiškimas buvo 
sensacija. Vadinama “liberali
nė” spauda tuojau ėmė rankio
ti '-pareiškimus kitų kunigų ir 
ypačiai jėzuitų, kurie atsiribotų

SUKARNO, prezidentas, už 
komunistus.

NASUTION, apsaugos mi
nisteris. prieš komunistus.

KATALIKŲ SKAIČIUS

Amerikoje katalikų yra 45. 
640.619. arba 23.4 proc. visų 
Amerikos gyventojų. Prieš 10 
metų procentas buvo 19.4.

Pasauly katalikų 1954 buvo 
19.1 prOc. visų gyventojų, da
bar 18.4.

Mažta lotynų Amerikoje. Pie
tų Amerikoje 1954 buvo 93.6 
proc.. dabar 91,7. vidurio Ame
rikoje buvo 95.5. dabar

Visuomenę ragina
Vliko valdyba. Bendruomenės 

Tarybos atstovai spalio 7 tarėsi 
su žygio į Jungtines Tautas ko
ordinatoriai. išsiaiškino visus 
nesupratimus ir sutarė paskelb
ti kvietimą visuomenei, kad pa
remtų žygį į J. Tautas.

KĄ LIBERALAI MATĖ 
POPIEŽIAUS ŽYGY

laikraštis New York Post 
spalio 4 popiežiaus atvykime į 
Jungtines Tautas įžiūrėjo du 
ženklus. Viena, jis reiškė po-

Popiežiaus kalbos New Yor
ke skirtingai vertinamos. Pagal 
tai, i ką žiūrima: ar i tai, ką 
pasakė, ar i tai. ko nepasakė, 
ar i tai, kame savo žodžius sa
kė.

Kalbėjo apie taiką. Tuo visi 
buvo patenkinti. Patenkinta 
buvo ir Maskva, nes rado kal
boje minimą • koegzistenciją".

Kalbėjo Jungtinėse Tautose. 
Tuo labiausiai ’ buvo patenkin
ti Jungtinių Tautų vadovai ir 
Amerikos politikai, kuriem rū
pėjo popiežiaus moraliniu auto
ritetu pridengti Jungtiniu Tau
tu sunykusi politinį ir moralinį 
autoritetą.

Chr. Sc. Monitor pastebi, 
kad taip katalikų labiausiai tu
rėjo būti sustiprintas pasitikėji
mas Jungtinių Tautų instituci
ja.

Nebuvo patenkinti tie. kurie 
popiežiaus žodžiuose nerado ša
lia “taikos" žodžio dar pirmes
nių už taika žodžių — “laisvės 
ir teisingumo", kurių įvykdy- 

nuo Arrupe pažiūrų ir galėtų 
skelbti, kad tai “naivi nuomo
nė". kad autorius “nesupranta 
padėties": kad tai nėra visų jė
zuitų nusistatymas.

auga Amerikoje, 
mažėja pasauly

93.2. W. Indijoje buvo 81, da
bar 72.8.

Auga katalikų skaičius Afri
koje. Vidurio Afrikoje per 10 
metų iŠ 20.3 proc. pakilo iki 
28.4. rytų Afrikoje iš 13.8 paki
lo iki 19.3. vakarų Afrikoje iš 
3.7 iki 5.8. pietų Afrikoje iš 5 
iki 8.8.

Australijoje iš 17.6 proc. pa
kilo iki 22.9.

remti žygį į JT
piežiaus pritarimą dekoloniza
cijai. kurią vykdo atsilikusiuose 
kraštuose Jungtinės Tautos. 
Antra, jis reiškė pritarimą, kad 
“liberaliniai katalikų režimai" 
bendradarbiautų su “kairiai
siais”. Antrasis ženklas esąs la
bai svarbus Amerikos katali
kam, kurie nuo sen. McCarthy 
laikų buvo priešingi taikingiem 
santykiam su komunistiniais ir 
socialistiniais režimais, o taip 
pat buvo nedraugiškai nusitei
kę JT atžvilgiu. 

mas gimdo taiką. Jiem rodės , 
kad popiežiaus tylėjimas priden
gia pačioj institucijoj įsigalėju
sią veidmainingą moralę su dvi
gubais matais. Bet kiti čia pat 
Įžiūrėjo ką ita: popiežius 
kalbėjo, aiškino jie. apie insti
tucijos tobulinimo reikalą; kal
bėjo apie sąžinės ir dvasios at
naujinimą; tai buvo reikalavi
mas ir patiem J. Tautų nariam.

Vieni Įžiūrėjo, kad popiežius 
netiesiogiai pasisakė ir už kom. 
Kinijos priėmimą Į Jungtines 
Tautas, o pavergtuosius apėjo 
tyla. Kiti priešingai: popiežiaus 
žodžiuose apie visų tautų sutel
kimą J. Tautose, apie visų gin
čų sprendimą šioje institucijo
je taikingu būdu implikuoja ir 
Lietuvos klausimo kėlimą Jung
tinėse Tautose bei Lietuvos da
lyvavimą šioje institucijoje.

Tai vis vertinimas p=gal tai, 
ko popiežius nepasakė, bet ką 
vertintojai, baimindamiesi ar 
norėdami, įžiūri jo kalboje. Po
piežius kalbėjo bendrybėm, dės
tė principus. Vertintojai pritai
kė prie jų konkrečius klausi
mus.

Taip skirtingai vertinama žo
dinėse diskusijose. Vertinimai 
spaudoje taip pat skirtingi. Ch. 
Sc. Monitor pritaiko “liberalu- 
mc-kcaservatyvumo" mastelį. 
Esą popiežiaus kalba buvo taip 
“liberaliai" diplomatiška, kad 
po ja galėtų pasirašyti net ir Al
banijos atstovas, kuris popierių 
boikotavo. Toje kalboje tebu
vo vienas “konservatyvus” pa
sisakymas — tai prieš gimimu 
kontrolę. Romoje sakomos po
piežiaus kalbos esančios “kon
servatyvesnės" nei jo pasakyta 
New Yorke.-

D. Lawrence (H. Tribune) ’pa
žiūri iš kitos pusės — prieš ką 
popiežius kalba nukreipta. Esą 
“popiežius kalbėjo ne tik Jung
tinėm Valstybėm ir jų sąjungi
ninkam mesti šalin ginklus; bet 
jis skatino ir kcmunistines val
stybes daryti tą pat“. Autorius 
sugretino popiežiaus Pauliaus 
taikos misiją su pop. Pijaus 
XII šauksmu už taika 1939 me
tų balandžio mėn. — keturi mė
nesiai prieš pat antrąjį pasauli
nį karą. Jo tada nepaklausė. 
Dabar “popiežiaus Pauliaus at
silankymas sudramatino talkos 
reikalą tinkamu momentu pa - 
šaulio istorijoje. Bet didelis 
klausimas, ar būtų galima rau
donosios Kinijos ir Sovietų Są
jungos žmones Įtikinti, kad jie 
turi turėti vyriausybes, kurių 
pareiškimais ir sutartim likusi 
pasaulio dalis galėtu pasitikė
ti”. Kitaip sakant, nusiginklavi
mas ir talka vargiai Įmanomi iki 
vykdoma agresija, iki minimose 
valstybėse tebėra vyriausybės, 
kurios grebiasi prieš kitas tau
tas smurto, apgaulės. — tų 
priemenių, kurios buvo pa
smerktos popiežiaus kalboje.

VIENOS PASAULIO VAL
DŽIOS VIS NEATSISAKOMA

Yale universiteto preziden
to Kingman Brewster pirmi
ninkaujama, penkias dienas 
trukusi 52 “įžymybių" konfe
rencija pasisakė už viena pa
saulio valdžią — ar ji reikštų
si per Jungtines Tautas ar būtų 
už Jungtinių Tautų ribų.

— Kom. Kinija spalio 5 pa
skelbė. kad viršum pietų Kini
jos numušė Amerikos bombo
nešį. Kiti trys pabėgę.

— New Yorko balsuotojų opi
nijoje 45.6 proc. pasisako už 
Beame. 35.6 proc. už Lindsay, 
10.2 proc. už Buckley. Atrody
tų, jei Buckley nebūtų paskaL 
dęs balsų, tai Lindsay turėtų 
persvarą prieš Beame.

— Kardinolas Cushingas taip 
pat eina Į ligoninę — jam turi 
išpjauti auglį iš sprando.



DARBININKAS 1965 m., spalio 8 d./ no. 67.

Jeigu Lietuva būtų laisva, ar grįžtume į ją
Jei Lietuva būtų laisva, ar 
mes grįžtume į ją?
Vadovavo Kęstutis Kliorys (stu
dijuoja matematiką John Car
roll), sekretoriavo Vėjūnė Svo- 
telytė.

Lietuvai išsilaisvinus, mažai 
lietuvių ten grįžtų. Studentai 
norėtų mokslus pabaigti Ameri
koje, kitus baugintų to krašto 
nežinomo gyvenimo sąlygos. 
Iš karto gal dauguma nuvažiuo
tų kaip turistai apsidairyti. Ta
čiau tie, kurie grįžtų į Lietuvą 
visam, būtų vedami patriotiz
mo ir idealizmo. Studentai gal 
turėtų grįžti kaip “taikos kor
puso” grupė.

Ką rastume Lietuvoje? Ras
tume kraštą ir žmones labai 
skirtingus. Gyventojai skirtin
gi nuo mūsų savo kultūra ir 
psichologija. Jie gal klek sno
biškai žiūrėtų Į mus, o mes 
taip pat į juos; dėl to galėtų 
įvykti eilė nesusipratimų.
Lietuvių liaudies dainos ir — 
"folk singing"
Vadovavo Gintaras Dambrava 
(stud, humanitarinius mokslus 
Darthmouth Univ.), sekretoria
vo Aušra Gylytė.

Kėlėm klausimą apie lietuviš
kų ir amerikoniškų liaudies dai
nų panašumus ir skirtumus. Su
tikom. kad abejose yra apdai
nuojamas žmogaus gyvenimas 
—jos išreiškia žmonių proble
mas, darbus, meilę, vargus ir 
1.1. Abejų tipai yra kiek melan
choliški ir sentimentalūs.

Tempas abejų atitinka temas, 
apie kurias dainuojama. Pavyz
džiai yra matomi amerikiečių 
“Blues” ir “John Henri” ir to
kio pat tempo “Kalvelyje.”

Lietuviškos liaudies dainos 
kyla iš paprastų, pavergtų žmo
nių, ir todėl labai jautriai skam
ba. Jos apdainuoja dobilėlius , 
žirgelius, ir 1.1. Senesniais lai
kais amerikiečių dainų temos 
buvo panašios, pav. “Cowboy, 
Songs”' ir “Country and’ West
ern” muzika. Dabartinė komer
cinė “folk” muzika skiriasi tuo, 
kad ji siekia žmones Įtraukti 
Į masinius judėjimus, pav. — 
“Blowing in the Wind” prieš 
kraują liejančius karus, arba 
“If I had a Hammer” demonst
racijai už civilines teises. Maty
ti, kad lietuvių liaudies dainos 
daugiau kreipiasi į indivdo as
menines. širdies problemas; 
amerikiečių daugiau į masines 
problemas.

Lietuvių tarpe liaudies dai
nos vertinamos kaip tautinė 
brangenybė. Bet šiem laikam

Į tą ir kitus klausinius atsakinėja jaunimas Ateitininkę Stu
dentę Sąjungos stovyklos diskusijose (2)

liaudies dainos yra per daug 
panašios; gal jau reikėtų ieško
ti modernesnių žodžių ir laiko 
dvasiai tinkamos melodijos.
Studentas organizacijos gyve
nime

Atskira klausimų grupė lietė 
ateitininko studento dalyvavi
mą organizacijos gyvenime. Jo

nui Bogutai (studijuoja fiziką 
Illinois un.) vadovaujant ir Živi
lei šleky tei sekretoriaujant, 
svarstė “Kodėl eilinis narys 
nenori imtis atsakomybės?”. 
Išvada: “Dauguma sutiko, kad 
tokio neveiklumo priežastis 
daugiau yra baimė viešai pa
reikšti savo nuomonę. Todėl

Newarko Lietuvos vyčiu jubiliejiniame vakare spalio 2'd. kalba. Newarko 
miesto burmistras Hugh Addonizio • Nuotr. R. Kisieliaus

reikia asmeniškai ir švelniai, 
tačiau pastoviai stumti jaunes
niuosius narius į aktyvų pasi - 
reiškimą”.

Kita grupė, vadovaujant Te
resei Pautieniūtei (studijuoja 
anglų kalbą Illinois u n.) ir sek
retoriaujant Daliai Chodeckab 
tei, svarstė, kaip praplėsti prak
tinę veiklą. Viena išvada— 
“bendradarbiauti su kitom stu
dentų organizacijom. Antra— 
karitatyvinis darbas pagal as
meninius sugebėjimus pade
dant vaikam, seneliam, renkant 
pinigus, ypačiai padedant moks
leiviam. “Studentas lengviau 
prieis prie moksleivio negu sen
draugis. Todėl studentai turė
tų aktyviai darbuotis su jaunes
niais — ne tik siūlant pagal
bos laiškais, ibet asmeniškai su
sitinkant su moksleivių valdy
bomis pasitarti dėl veiklos”. 
Trečia — “ar studentams atei
tininkams reikėtų reikštis A- 
merikos visuomenėje?

Sutikome, kad galėtume 
veikti kaipo “pressure” grupė 
Amerikos politiniuose reikaluo
se, pav. rašydami Į laikraščius 
mums svarbiais klausimais. Bū
tų sunkoka veikti su Newman 
Club, nes jis nemažai skiriasi 
nuo ateitininkų, o ypatingai 
šiuo metu yra tapęs pasyvus 
diskusijų ratelis”.

Atskira grupė, vadovaujant 
Vasiui Sauliui (studijuoja che
miją Illinois un.) ir sekreto
riaujant Aldonai Bušinskaitei,

LIETUVOJE

Minėjo M. K. Čiurlionį
M. K. Čiurlionio 90 metų gi

mimo sukaktis buvo iškilmingai 
paminėta Vilniuje philharmo- 
nijos salėje rugsėjo 22. Kalbė
jo J. Banaitis, dailininkų s-gos 
pirmininkas J. Kuzminskis, 
kompozitorių s-gos pirmininkas 
E. Balsys, dail. A. Žmuidzina
vičius. A. Venclova. J. Geniušo 
diriguojamas simfoninis orkest

ras grojo Čiurlionio poemas — 
“Mišką” ir “Jūrą”.

Pagiežos “buržuaziniam ideo
logam” nevengė J. Banaitis, ki
ti kalbėjo tik apie pati Čiurlio
nį. kaip jį supranta.
Muzika mažiesiem

Alg. Kalinauskas ‘ ‘Tiesoje’ ’ 
rašė, kad paruošta muzikos spe
cialiai vaikam. Vasaros pradžio-

je buvo du koncertai, kuriuose 
buvo pademonstruota apie 100 
naujų dainų ir instrumentinių 
pjesių vaikam. Tarp jų mini po
puliarią V. I^ltanavičiaus ‘Tau, 
mano. maigytė” pagal K. Ku
bilinsko žodžius, V. Bagdono 
daineles apie pupą, vilko blyną, 
gegužės pirmąją, A. Klenickio 
humoristinė “Dvejetukai ir kab
liukai”. Kubilinsko žodžiai. Esą 
“šalia žymiausių mūsų kom
pozitorių K. Kaveoko, A. Bud- 
riūno ir kitų dainų vaikam kū
ryboje savo jėgas bando ir pa
tys jaunieji^, bei muzikai peda
gogai R. Astrauskienė, B. Alek
na, K. Brundzaitė. O jei paim
sime instrumentinę muziką, tai 
šį sąrašą papildys dar P. Šerno, 
'M. Dvarionaitės. V. Liandsber- 
gio, F. Bajoro pavardės”.

svarstė laikraščio “Ateities” rei
kalus, padarė kritiškų pastabų 
dėl idėjinės linkmės ir pastatė 
tikslą tam žurnalui”— “uždegti 
ateitininkišką dvasią mumyse”. 
Ateitininkas šios dienos aplin
koje

Kitose grupėse buvo pasuk
tas žvilgsnis į ateitininko padė
tį šios dienos aplinkoje. Vado
vaujant Tomui Kisieliui (studi
juoja mediciną Notre Dame uni
versitete) ir sekretoriaujant 
Justinai Gudėnaitei, grupė įžiū- 
jo šios dienos pasaulyje prag
matizmą labiau vyraujant už 
idealizmą. Jame matė ateitinin
ką reiškiantis aktyviai idealiz
mo pusėje, neprarandant opti
mizmo, nes “neįmanoma būti 
krikščioniu ir tuo pačiu nebūti 
optimistu”.

Vadovaujant Rimui Rudžiui 
(stud, fiziką San Jose un.), sek
retoriaujant Irenai Rušėnaitei, 
grupė svarstė susidarantį socia- 
lini-kultūrinį žmogaus tipą. Ky
lant miesto kultūrai joje augan
čiame žmoguje įžiūrėjo: “santy
kiavime nėra jautrumo; tarp 
žmonių viešpatauja nenoras įsi
velti į kito problemą, nes pa
galba gali daug kaštuoti; as
menų nepriklausomumas sklei
džiasi, nes daugelis klajoja iš 
vietos į kitą niekur neįleisdami 
šaknų”. Naujos kultūros žmo
gui psichologai ir sociologai ga
li atsakyti techninius klausi
mus, pastatyti rūmus, bet ne
gali įprasminti gyvenimo ir duo
ti jo vizijos. “Problemą lieka 
spręsti religijai žmonėms,, nes 
tiktai religija įkvepia asmenį, 
duoda jam motivacijos, parodo 
viziją. Su ta vizija asmuo gali 
išlikti individu šioje naujoje 
besivystančioje miesto visuo
menėje”. (B. d.).

(Bus daugiau)

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

COSMOS TRAVEL BUREAU, Inc.
45 W. 45 Street, New York 36, N.Y. • Tel. Circle 5-7711

Cosmos Parcels Express Corp.
Pati žinomiausia ir patikimiausia firma Amerikoje, turinti 
daugelio metų patyrimą siunčiant

DOVANAS- SIUNTINIUS į USSR.
Gavėjas nieko nemoka. Tūkstančiai klijentų patenkinti. 
Garantuotas skubus ir tikslus pristatymas. Visi siuntiniai 
apdrausti. Visuose mūsų skyriuose yra gausus aukštos 
rūšies prekių pasirinkimas prieinamom kainom. Informa
cijų ir nemokamų katalogų gausite iš visų mūsų skyrių.

COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.
• ATHOL, Mass. — 61 Mt. Pleasant Street ...................  CH 9-6245
• Boston 18, Mass., — 271 Shawmut Avenue ...................  LI 2-1767
• SO. BOSTON 27, Mass. 327 West Broadway ............... AN 8-0068
• BROOKLYN 11, N.Y. — 370 Union Avenue ................. EV 4-4952
• BROOKLYN 7, N.Y. — 600 Sutter Avenue ................. DI 5-8808 Į
• BUFFALO 6, N.Y. — 332 Fillmore Avenue ................. TL 6-26/4 j
• CHICAGO 22, III. — 2222 W. Chicago Avenue ........... BR 8-6966
• CHICAGO 8, III. — 3212 So. Halstead Street ............. WA 5-2737
• CLEVELAND 13, Ohio — 904 Literary Road ............. TO 1-1068
• DETROIT, Mich. — 730 Michigan Avenue ...................  VI 1-5355
• GRAND RAPIDS, Mich. — 636-38 Bridge St., N.W. GL 8-2256
• HARTFORD 14, Conn. — 200 Franklin Av., tel. 233-8030, 246-02i5
• HAMTRANCK, Mich. — 11333 Jos. Campau ............. TO 7-1575
• IRVINGTON 11, N.J. — 762 Springfield Ave................. ES 2-4685
• LAKEWOOD, N.J. — 126 - 4tn Street .......................... FO 3-8o69
• LOS ANGELES 22, Calif. — 960 So. Atlantic Blvd. AN 1-2994
• NEWARK 3, N.J. — 428 Springfield Avenue ............... Bl 3-1797
• NEW HAVEN, Conn. — 5us# Congress Ave..................... LO 2-1446
• NEW YORK, N.Y. 10011 — 108 West 14th Street .... CH 3-3005
• NEW YORK 3, N.Y. — 39 - 2nd Avenue ........................ AL 4-54o6
• PASSAIC, N.J. — 176 Market Street ............................ GR 2-6387
• PATERSON 1, N.J. — 99 Main Street .......................... MU 4-46i9
• PHILADELPHIA 23, Pa. — 525 W. Girard Ave............ PO 5-5892
• PITTSBURGH 3, Pa. — 1307 E. Carson Street ........ HU 1-2750
• SAN FRANCISCO, Calif. — 2076 Sutter Street ........ Fl 6-1571
• WATERBURY, Conn. — 6 John Street .................. 1......  PL 6-6766
• WORCESTER, Mass. — 174 Millbury Street ............. SW 8-2868
• YONKERS, N.Y. — 555 Nepperhan Ave.......................... GR 6-2/81
• YOUNGSTOWN 3, Ohio — 21 Fifth Avenue ............... KI 3-0440

•
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Sjxinsored by the Independent Citizens Committee for the Elec tion of Beame. O’Connor, Procaccino; B. Bernard Grcidinger, 
Treasurer. Hotel Summit. New York
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Amerikos turistą ištrėmė iš 
Maskvos

— Sovietai ištrėmė iš Mask
vos Amerikos turistą George Iv
lev. Kaltino, kad jis fotografa
vo tik apgriuvusius namus, kad 
nuotraukas parduotų Vakarų 
propagandai; kaltino taip pat, 
kad jis girtavęs ir nedavęs ra
mybės kaimynam; kaltino ir jo 
gimines, kam jie davėsi fotogra
fuojami. Amerikos atstovybė 
pareiškė, kad kaltinimai pra
manyti. Tas Ivlev esąs Kalifor
nijos aktorius ir atvykęs brolio 
aplankyti.
Žydai taip pat dėl Birch 
Society

Jewish Press pranešimu, rug
sėjo 17 žydų karo veteranų są
jungos konvencijoje pirminin
kas aliarmavo “dešiniųjų pavo
jų”: esą jie “rūpestingai ren
giasi pagrobti valdžią”. Esą tai 
“daugiausia pusgalviai, švel
nios formos paranoikai”, bet 
“tokios organizacijos kaip Birch 
Society yra galingesnės nei bet 
kada”. Veteranų žydų sąjunga 
žada sustiprinti kovą prieš juos 
ateinančiais metais.

— Prancūzija ir Ispanija pa
sirašė bendradarbiavimo ir avia
cijos sutartį. De Gaulle mėgina 
plėsti bendradarbiavimą tarp 
valstybių apie Viduržemio jū
ras.

— Sovietų Bražnevas pripa
žino. kad duonos ir šiemet ne
užteks. Vasarą pirko užsieniuo
se 9 mil. tonų 'kviečių. Reikės, 
gal būt. ir daugiau.

—Prezidento Johnsono poli
tika Europoje jau randa prita
rimo. Drummondas (H. Tribu
ne) informuoja, kad Vietnamo 
karas Europoje vertinamas kaip 
Amerikos laimėtas. Gallupas 
skelbia, kad namie <prezidento 
politikai pritarimas esąs rugsė
jo mėnesį kritęs iki žemiausio 
lig šiol laipsnio — 63 proc.

— Pen nsy Ivan i jos ūkininkai, 
kurie pristato pieną, surengė 
piketus prie pieninės protestui, 
kad netenkinamas jų reikalavi
mas — mokėti po 15 cn. vietoj 
lig šiol mokamų jiems 8 cn. 
Krautuvėse vartotojas sumoka 
ir 28 cn.

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

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

Cor. DELANCEY, N. Y. C.
Krautuvės atviros kasdien ir sekmadieniais, 
išskyrus šeštadienius, nuo 9 ryto iki 6:30 vak.

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

Atsineškite ši skelbimą, kuris bus ypatingai ivertintrsl

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

JOHN ORMAN AGENCY
Insurance - Real Estate

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

- HAVEN REALTY -
Real Estate • 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 Ave., Woodhaven 21, N. Y. • Tel. VI 7-4477

WEISS & KATZ, INC.
187 ORCHARD ST., N. Y. C. Tel. GR 7-1130

DIDMENŲ IR MAŽMENŲ PREKYBA
- — DIDELIS PASIRINKIMAS AUDINIŲ —

• Vyrų ir moterų eilutėm, apsiaustam, suknelėm ir kt.
• Audiniai angliškos ir vietinės vilnos, šilko, medvilnės
• Specialiai žemos kainos siunčiant audinius į užsienį
• Mes padidinome savo patalpas, kad galėtume geriau 

patarnauti klijentams. Prašome užeiti ir pasižiūrėti.

VILNONĖS MEDŽIAGOS JŪSŲ ARTIMIESIEMS 
IMPORTUOTOS IR VIETINĖS

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

SUPERIOR PIECE GOODS CORP.
Tel. AL 4-8319 • 200 Orchard St., New York, N.Y. 10002

i
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Laikraščių savaitė New Yorke
New Yorko valstybės guber

natorius Nelson A. Rockefeller 
spalio 4 pasirašė proklamaci
ją. kuria skelbia laikraščių sa
vaitę spalio 10-16. Proklamaci
jos pradžioje užsimenama, kad 
JAV konstitucija šio krašto lai
kraščiam garantuoja teisę in
formuoti apie viešus reikalus ir 
juos svarstyti. Bet tuo laikraš
tinės spaudos paskirtis neišsi
semia. Ji atlieka viešosios tar
nybos funkcijas, sudaro sąly
gas pasikeisti nuomonėm, dau
gelį žmonių aprūpina darbu, tei
kia ne tiktai gausių ir reikalin
gų informacijų, bet ir pasitar
nauja pramogai savo rašiniais 
bei vaizdais. Proklamacijoj dar 
reiškiamas pasitenkinimas, kad 
New Yorko valstybėje leidžia
ma daug pačių geriausių pa
saulyje laikraščių. Užtat ir ver
ta prisiminti specialia savaite. 
Paskutinė diena, spalio 16, ski
riama pagerbti laikraščių išne
šiotojam — Newspaperboy day.

★

Amerikos milžiniškoje žurna- 
list’koje, su kuria joks kitas 
k’r šias negali lygintis, tam tik
rą ’•o'kšmę turi ir tautiniai laik
raščiai. leidžiami neanglų kal
ba. Tai pripažįstama oficialiai. 
Pavyzdžiui, praėjusį sekmadie
nį, spalio 3. New Yorke. Lais
vės saloje, prezidentui Lyndon 
B. Johnson pasirašant naują 
imigracijos įstatymą, buvo pa
kviesti redaktoriai ir vadinamų 
mažumų laikraščiai; atstovau
jamas buvo ir Darbininkas. 
Taip pat betkurlų rinkimų atve
ju kreipiamasi į šiuos laikraš
čius ir teikiami skelbimai, nors 
laikraščių neanglų kalba tira
žas nėra didelis. Vis dėlto ver
tinama jų įtaka saviem žmo
nėm. 0 kaip mes vertiname sa
vo spaudą?

★

Lietuviški laikraščiai, be abe
jo. negali susilyginti su didžią
ja šio krašto spauda nei savo 

informacija nei puošnumu, o 
dar labiau — ištekliais. Bet dėl 
to ji nenustoja savo reikšmės, 
nes turi ypatingą savo paskir
tį: palaikyti ryšį su lietuvių vi
suomene, informuoti ją lietuviš
kais klausimais, ko jcks kitas 
laikraštis nedarys, ir išlaikyti 
gyvą lietuvišką žodį.

Kam iš lietuvių atrodo, kad 
lietuviškas laikraštis neskaityti- 
nas dėl to. kad negali patiekti 
tokios plačios ir įvairios infor
macijos, kaip didžioji nelietu
viška spauda, tasai neužilgo 
pradės galvoti ir veikti taip pat 
nelietuviškai. Mūsų laikais ne
skaityti savo kalba laikraščio— 
tai tas pats, kaip ir išsižadėti 
ryšio su sava tauta. ‘Kalba yra 
pirmutinė, aiškiausia ir reikš
mingiausia žymė, kuria viena 
tauta skiriasi nuo kitos — yra 
pastebėjęs prancūzų filologas 
M. Meillet.

★

Mūsų tautos nelaiminga da
bartinė padėtis lietuviškiem lai
kraščiam stato taip pat kai ku
rių specialių uždavinių. Reika
lingas tam tikras atsargumas ir o o
santūrumas, kai rašoma apie pa
vergtąją Lietuvą. Sibirą arba ir 
apie laisvojo pasaulio lietuvių 
darbus bei asmenis. Tuojau po 
karo mūsų žurnalistinė spauda 
tuo atžvilgiu buvo beveik be 
priekaištų. Matyti, dar buvo jau
čiamas pavojus, kad nepakenk
tų gimtoje žemėje likusiem ar
ba tremtyje atsidūrusiem. Da
bar. atrodo, atsakomybės ma
žiau bejaučiama. Ir pasiteisina
ma: reikia rašyti “tiesą“, būti 
atviram, kelti savo ydas ir ne
galias. O paskaičius pasirodo, 
kad toji “tiesa" bei kritika yra 
tokia, lyg būtu Maskvoje užsa
kyta. Pamirštama, kad savo tė
vynės atžvilgiu esame tartum 
karo padėtyje ne dėl savo kal
tės ar kokių savų ‘ydų’... Gi 
tekia padėtis reikalauja sąžinin
go atidumo.

Lietuvos nepriklausomą val
stybę atkuriant 1918-1919 me
tais. žemės reformos klausimas 
buvo numatytas spręsti steigia
majame seime. Tam ruošėsi 
Lietuvos valstybės taryba ir ją 
sudariusios atskiros partijos; 
veikė ir speciali žemės refor
mos komisija. Tačiau šį klausi
mą paskubino nepriklausomy
bės kovos, ypač su bolševikais 
ir lenkais. Stojusiem Lietuvos 
ginti savanoriam -kūrėjam rei
kėjo užtikrinimo, kad žemė Lie
tuvoje bus teisingiau išdalinta.

Lietuvos vyriausybė, privers
ta iš Vilniaus keltis į Kauną, 
beeinant kovom su bolševikais. 
1919 sausio 16 sukvietė valsty
bės tarybos konferenciją įvai
riem klausimam aptarti. Žemės 
reformos klausimą dėstė Albi
nas Rimka, komisijos sekreto
rius. Jo iškeltame projekte že
mės reformai pravesti buvo nu
matyta keliolika metų. Krikš
čionių demekratų vardu kun. 
M. Krupavičius pasiūlė nedels
ti, nelaukti nė steigiamojo sei
mo. bet tuojau įstatymu patvar
kyti, kad žemės pirmoje vieto
je gautų savanoriai, bežemiai ir 
mažažemiai. Rezoliucija buvo 
daugumos priimta. Tuo pagrin
du 1919 birželio 26 buvo iš
leistas įstatymas aprūpinti že
me laisvės kovotojus-savano- 
rius. Tais pačiais metais sava
noriam ar jų našlėm išdalyta 
5313 ha žemės.

Taip pat dar prieš susiren
kant steigiamajam seimui, prie 
žemės - ūkio ministerijos buvo 
sudaryta žemės reformos komi
sija iš ministerio J. Tūbelio, 
sekr. A. Rimkos, kun. M. Kru
pavičiaus ir mašininkės Gar- 
miūtės. Prie žemės reformos į- 
statymo M. Krupavičius ir A. 
Rimka dirbo sutartinai, nors jų 
nuomonės kai kur skyrėsi. Jie
du išleido žemės reformos ko
misijos vardu knygelę “Pamati
niai dėsniai žemės reformos į- 
statymui rengti“. Albinas Rim
ka pridėjo savo paaiškinimus, 
kun. M. Krupavičius savo prie
dą: ‘Kokią žemės tvarką siūlo 
Lietuvos politikos partijos’. 
Projektas buvo svarstomas stei
giamojo seimo žemės reformos 
komisijoje, kuriai pirmininka
vo kun. M. Krupavičius. Be to. 
kun. M. Krupavičius kiek pla
čiau išdėstė žemės reformos 
klausima knygelėje “Mūsų ke
liai’’ (1921). ’

—o—

Žemės reformos klausimu.

Prel. M. Krupavičiaus 80 mėty sukaktį minint (2)

kaip jį suprato ir gynė kun. M. 
Krupavičius, išsiskyrė nuomo
nės ir steigiamajame seime ir 
lietuvių visuomenėje. Vieniem 
ji atrodė per radikali, neturinti 
pavyzdžio Vakarų Europoj, an
triem — 'konservatyvi, nes pa
liekant žemę privačiai nuosavy
bei. Krikščionys demokratai ir 
'valstiečių sąjunga, pavyzdžiui, 
aiškiai pasisakė už žemės nuo
savybę, tuo tarpu socialdemok
ratai ir socialistai liaudininkai 
siūlė žemę nacionalizuoti ir ati
duoti bendram valdymui. Tau
tininkai. neturėdami savo atos- 
tovų st. seime, spaudoje pasisa
kė prieš dvarų porceliavimą 
smulkiais ūkiais; jie siūlė pa
likti bent 300 ha. Ministerių 
kabinetas pasisakė už 200 ha 
paliktiną normą, krikščionys 
demokratai —80 ha. valstie
čiai liaudininkai — 55. kiti dar 
mažiau. Taip pat nebuvo suta
rimo dėl žemės reformos vyk

Prel. Mykolas Krupavičius bendruomenės suvažiavime Nuotr. V. Maželio

dymo — skubiai ar lėtai. Iš pa
čių krikščionių demokratų M. 
Krupavičius siekė skubaus vyk
dymo. A. Stulginskis — lėto.

Kai kurie katalikų kunigai 
kėlė klausimą, ar yra moralu 
dvarus nusavinti. Prel. J. Ma
čiulis-Maironis savo viename 
straipsnyje ‘Draugijoje’ (išleis
ta ir brošiūra) — ‘Žemės savas
tis teologijos supratimu’ — ra
šė: “Vargiai būtų išmintinga 
lietuviams pirmiesiems daryti 
eksperimentai ir bandymai ta
me dalyke“. Pradžioje abejojo 
ir Žemaičių vysk. Pr. Karevi
čius, veikiamas lenkų dvarinin
kų skundų ir net Apaštalų Sos
to nuncijaus arkivysk. Zecchi- 
ni, bet netrukus atrėmė visus 
kaltinimus, remdamasis teolo
go jėzuito Lehmkulio aiškini
mais ir pop. Leono XIII encik
likomis. Vilkaviškio vyskupas 
A. Karosas nesvyravo: laiškais 
drąsino kun. M. Krupavičių tęs

ti savo darbą, jį laimino ir 
nesutiko, kaip buvo jam siū
loma. atšaukti kun. M. Krupavi
čiui leidimą būti st. seimo ats
tovu. Kai žemės reformos įsta
tymas buvo priimtas dviem 
skaitomais, kun. M. Krupavi
čius pasiuntė jį susipažinti 
vysk. Pr. Karevičiui, o šis per
davė vyskupijos turtų tarybos 
pirmininkui pavyskupiui J. 
Skvireckui. Jis atsakęs, kad že
mės reformos įstatymas sutin
kąs su katalikų Bažnyčios moks
lu.

—o—

Steigiamajame seime svars
tant pagrindinį žemės refor
mos įstatymą, kun. M. Krupavi
čius pasakė ilgą programinę 
kalbą, išdėstydamas krikščio - 
nių demekratų pažiūras. Pasi
sakė už vidutinius bei smulkius 
ūkius ir privatinę nuosavybę, 
cituodamas belgų socialistą Val- 
derveldę, kuris pastebėjęs: jei 
valstybė padaroma visko savi
ninke, ji tampa tirone. Albino 
Rimkos surinkta statistika ro
dė, kad 98 proc. bežemių ir 
mažažemių reikalauja žemės 
nuosavybėn. Socialdemokratai 
ir valstiečiai liaudininkai siūlė 
nusavinti visas bažnytines že
mes. krikščionys demokra
tai — palikti, taikant tuos

Kiek vertas moters darbas?
Žmonos darbo, atliekamo 

daugiašakėje namų ruošoje dau
geliui vyrų pilnai neįvertinant, 
New Yorko Chase Manhattan 
Bandas patiekė paskutiniausių 
tyrinėjimų davinius. Apskaičiu 
ta, kad namuose pasiliekančių 
žmonų darbo valandų vidurkis 
sudaro 99.6 valandas savaitėje. 
Tarp kitų pareigų, 44,5 vai. 
praleidžiama namų ruošai, 5,9 
vai. skalbimui. 13,1 vai. virimui. 
Neskaitant net viršvalandžių 
virš normalios 40 vai. darbo sa
vaitės, nominalinis atlyginimas 
susidarytų 159.34 dol. savaitei.

Apsipirkimas per televiziją 
yra jau praktikuojamas Tucson 
Arizonoje. 17 aukštų, 411 butų 
dangoraižis, pavadintas Tucson 
House, rūsy turi didelę krau
tuvę su įvairiais maisto pro
duktais. Bet kuris namo gyven
tojas gali paskambinti į rūsį 
telefonu ir, atsukęs televizijos 

pačius įstatymus ir normas, 
kaip ir dvaram. Prel. J. šaulys. 
Vasario 16 signatas, dar nuro
dė, kad bažnytinės žemės yra 
įgytos donacijų keliu ir yra su
rištos su visa eile obligacijų.

žemės reformos Įstatymas 
priimtas 1922 m. vasario 15 
krikščionių demokratų bloko 
balsais. Valstiečiai liaudininkai 
susilaikė, o socialdemokratai 
balsavo prieš, šiuo įstatymu 
buvo pertvarkytas Lietuvos že
mės valdymas. Įstatymo įžango
je pasakyta:

“Įstatymas leidžiamas beže
miams ir mažažemiams žeme ap
rūpinti, žemės valdymą taip su- 
tvarkvti, kad būtu tinkamos są
lygos žemės ūkiui ir visų pir
ma smulkiajam ir vidutiniam 
ūkiui tarpti, ir suvalstybinti 
tiems žemės turtams, kuriuos 
valstybė gali tikslingiau naudo
ti ir saugoti, negu privatiniai 
savininkai”.

Žemės reformos įstatymas lie
tė ne tik dvarų žemių nusavi
nimą ir jų išdalinimą bežemiam 
bei mažažemiam, bet ir servitu
tų panaikinimą, kaimų skirty- 
mą vienkiemiais ir kitus žemės 
klausimus, žemės reformai nu
tiesė tik pagrindus, jų įvykdy
mas pareikalavo daug laiko ir 
pastangų. Ir čia kun. M. Krupa
vičiui teko svarbiausias uždavi
nys — įvykdyti žemės reformą.

Pr. Pauliukonis
(Bus daugiau)

aparato antrą kanalą, gali stebė
ti pardavėjo aprodomas prekes. 
Už kelių minučių pirkiniai pri
statomi į butą.

Dvi lėktuvų bendrovės patar
nauja skraidantiems Kanados 
keleiviams — valdžios kontro
liuojama Air Canada ir privati 
Canadian Pacific Airlaines. Per
eitais metais privati iniciatyva 
atnešė 4,8 mil. dol. pelno, kai 
tuo tarpu Air Canada pelnė tik 
pusantro milijono dol.

Tulsa, su virš ketvirčio mili
jono gyventojų miestas, laiko
mas viso pasaulio naftos sosti
ne. šis Oklahomos miestas į- 
kurtas 1882. Naftos pramonė 
ten prasidėjo nuo pat šio šimt
mečio pradžios. Nors Tulsoje 
yra apie 500 naftos bendrovių, 
miesto namai švarūs, nes fabri
kai varomi degančiomis dujo
mis.

NELĖ
MAZALAITĖ

MIESTELIS.
KURIS
BUVO
MANO

---------------- Laimėjęs “Aidų” premiją ----------------

(20)
Kartą ji buvo atėjus: čia buvo likę keli jos drabužiai, ir 
ji manėsi, jog turi stalą, kuris visada stovėjo prie jos 
lovos, lovą, kurioje miegojo namie. Tačiau brolis pasi
žiūrėjo į ją. kaip į nepilno proto, dėl. tokių užgaidų. 
Susakius pikčiausius žodžius, kekių tik išmekė jos dar- 
bartinis gyvenimas, ji išėjo ir niekuomet negrįžo.

Tikrai, niekas jau jam negalėjo kliudyti gyventi — 
gyvieji ar mirusieji. Tačiau jis neturėjo ramybės. O 
nejuckauk. kad kalbu apie sąžinę! Bet, manė jis . jeigu 
jis išeina kur toliau dirbti, ir kas nors įsilauž į namus? 
Jeigu namas sudegs? Jeigu taip galėtum namus užsi
dėti ant kupros, išeidamas, kaip keleivis maišą? Geriau
sia buvo auksas; šitai visada turėjai ant savęs. Taip jau 
jis mokėjo įsitaisyti po kelnių aprumbu, kad niekas ir 
neužuodė.

Jis mielai būtų ipakeitęs trobas pinigais, bet kas 
pirks. Jei kas gyveno savame, tai ir gyveno, gi svetimų, 
kurie norėtų pasilikti miestelyje ir dar įsigyti savo 
gūžtą — kur prisišauksi. O išnuomuoti, jeigu kas ir no
rėtų. to jau ne — kaip įsileisti, kad būtų neprašyti sar
gai ir viską, ką jis turi, žinotų; o gal ir pasisavinti įsi- 
geistų ką, negi viską gali atsiminti, kur kas padėta. Ir 
teko norom nenorom turėti pinigo nenešančius namus, 
dar ir su stiklinėm gonkom; kas dieną po akimis turėti 
tėvo kaštingas pramones, o nematydamas jų turėjai dar 
labiau rūpintis.

Buvo ir daugiau rūpesčių. Jis negalėjo užmiršti nei 
dovanoti sau praeituose laikuose — kam jis grąžino 
vokiečių ponui tuos rastus pinigus; dabar aukso būtų 

saikelis. į valias. Į valias? Tai jau ne — tokio daikto, 
kaip auksas, žmogui negali užtekti, nors pirpiltum sta
tinę arba net klėtyje miegas vietoj grūdų. Auksui visada 
atsiras vietos .... Tačiau ta piniginė — maišiukas būtų 
geras padėlis.

Nebegalėjai atšaukti, kaip ir praeito laiko. Bet jam 
pasiliko — gal iš ano įvykio įprotis žvalgytis — gal 
kartais vėl atras. Tokios viltys ypač tinka didesniame 
mieste, kur daug žmonių, daug turto, daug ir žioplių. 
Čia gi niekas neturi nė ko pamesti. Bet ir mieste jis ne 
ką vertingo terado. Gal pagal seną pasakymą: kartą pa
sirodei kvailas, graąžinai radęs, tai jau nelauk kito lai
mikio. Bet ką gali žinoti!

Taigi, matyt, jis bus kaip nors prasitaręs, kad gyve
no kažkokiame mieste. Gal dėl to. kad ir tai turėjo prisi
dėti prie jo vertybės žmonių akyse. Vienas kitas pakal
bėdavo. jog tiek svieto išmaišius, jis turėtų ką ir ki
tiems papasakoti. Bet tik viena kalba su juo buvo: pini
gas. Jeigu to nebuvo minima, jis galėjo būti laikomas 
nebyliu.

Niekas neniekina pinigo, jokiu pavidalu, bet kad tik
tai tas tekabotų ant liežuvio, tesmilktų galvoje — tai 
jau perdaug. Ir jis neturėjo jokių bičiulių, vienamžių ar 
vyresnių, kurie be tikslo užsuktų vakare ar šventdieną. 
tiktai pasiplepėti. Bet niekas ir nevengė jo, kaip ir pi
nigo nesilenkia, nors tie, kurie mėgino iš jo pasisko
linti reikalui ištikus, daugiau prašymo nekartojo.

Pirmą kartą žmogui paprašius paskolos Zigme nemie
gojo pusę nakties. Būtų gera paskolinus — ne dėl to, 
kad kaip neišmintingi sako — padėtum vargo palenk
tam artimui. Gryna kvailystė, jeigu žmogus neturi pini
go, tai tiktai, kad nenori jo. Taip, jeigu paskolinsi — 
tas išleistas rublis gali atsivesti su savim prieauglį. Ir 
le vieną, kaip veršį, bet būrį. Tačiau jį išmušė prakai
tas: o jeigu ne tik palūkanų, bet ir to skolinto savo 
pinigo nebegausi, kiek būna tokių atsitikimų! Ir pasi
kankinęs jis apsisprendė: geriau tegu jau bus jo pini
gas, kad ir bergždžias, bet su juo. Be to, duosi auksą, 
o grįš tai popiergalis, tik jau išleisk auksą iš nagų, 
negrįš, kaip laumės įkaitas.

Jeigu jau nė uždirbti pinigo per pinigą nenori, ką ta
da su jais daro? žmonės buvo šiek tiek smalsūs, ir jie 

stebėjo ir kalbėjo apie jį — niekas negalėjo pasigirti 
matęs, kad iš jo pirštų ištekėtų bent lašas. Tai kaip 
yra, kai jam reikia ką nors būtina pirkti? Vis tiek bent 
be druskos, be žibalo, be degtukų tai jau neišsiversi, 
nors užsiaugintum duonos ar pasimilžtum karvę. Tai 
jau, tur būt, visą naktį atsisveikinėja. kaip į kariuome
nę išeidamas, su tomis kapeikomis, kurias iš ryto neš į 
krautuvę. O gal nepirko nieko, gal kaip nors išsisu
ko? Sakysim, kai pavalgo vietoje, kur dirba, tai ten ir 
žiburį gauna, o gal ir pypkės neragauja — apsieina be 
ugnies. Apdarus, visi matė, nešiojo tėvo paliktus, 
nors vos išsitekdavo juose. Net motinos palaidines, sa
kėsi. kažkas regėjęs, vilkėjo marškinių vietoje. Ir žie
mą — čia beveik ėjo lažybos: matė ar nematė kas 
pas ji žiburį?

Taip jis vis pasilikdavo žmonių kalbose. Dar nebu
vo nusidėvėjęs, kaip naujiena. Nebūtinai, kad iš pras
tosios pusės apkalbėdavo. Nebjauriai atrodė, ir akys 
šviesios, ir plaukai geltoni, ir augumas nutikęs, ir jau
nas, ir tas pinigas — -vėl turėjo jį įvertinti ir iš tos 
pusės. Jeigu tik jis pasisuktų, kaip kavalierius, reikia 
abejoti, ar ir ūkininko dukra labai spardytųsi eiti už jo. 
Dar ir amatininkas — viską moka kaip tėvas, o ko gero 
mieste dar labiau apsitrynė.

Šitaip žmonės iš gerųjų kalbėdavo. Panašiai ir jis 
pats sau svarstė: jeigu taip pati atneštų kraitį ir da
lios — aukso; jeigu ir ji apydaili būtų, gerai būtų. Ji 
dar galėtų ir uždirbti, sakytum, pramoktų siūti ar daržo 
augalus pardavinėtų turguje. Juk kokie čia darbai mo
teriškei šiuose namuose — vis į kišenę, ne iš jos. Ir jei
gu vaikai — jeigu kokie šeši, septyni ir visi dirbtų, 
— juk nuo kokių aštuonerių gali ganyti — tai ne tik 
išsimaitintų patys, bet ir į namus tėvui neštų. Geri kau- 
kiukai, — pagyrė jis būsimus vaikus, ir širdis apsi
džiaugė.

Jis paklausydavo piršlių — yra tokių gerų dūšelių, 
kurie stačiai nesitveria, lyg po padais pasikasyti — 
piršti. Tokie nelabai gaili ir savo arklio, kad tiktai nu
matomas jaunikis norėtų, kad tik duotųsi vežamas, kur 
piršlys siūlo. Jie ir nuvažiavo keletą kartų iki numatytų 
namų, bet Zigme nutarė, kad perbrangiai atsieina — 
vis tiek tenka piršlį nuteikinėti, pradžioje įsisiūlo, o pas

kui ir prašinėja: “matai, aš gaištu, ir tu juk ne kiaulė”. 
Be to. dar Įkalba — girdi, reikia savo nors pusbonki 
įsimesti pas dukringus senius važiuojant, kad neatbai- 
dytum, o pritrauktum, juk visas svietas taip daro.

Jis kentė keletą tekių atvejų, bet paskui išsigando. 
Gali nuplikti per tokias išlaidas — juk niekas negrįž
ta. ir iš visko, kaip pagirios, tik nemalonus atsimini
mas apie nevykusias piršlybas. Kaip jos galėjo būti vy
kusios? Jis nelabai ir žiūrėjo, kur kokia merga. Pamatys 
tai po šliūbo. Iš karto tik su tėvais pradėdavo dery
bas — labai neilgas: nors kaip jau tėvai benorėjo išleis
ti savo išleistines, bet tokios žydiškos lygtinės niekam 
nekrito prie širdies.

Paskui jau nė piršlių nesirodė — ką gi — kalbėjo 
tie. kurie mėgo tą užsiėmimą — ženysis, nesiženysis, 
pirši nesupirši, bet širdžiai vis tiek turi būti -koks ma
lonumas, — o dabar tiktai barnis. Ir taip jau užsirūsti
na ir mergos ir jų tėtušiai, kad paskui ir su geru jau
nikiu nedrįsi įžengti į tokį kiemą.

Ne, Vaivoras nė nesigailėjo piršlių netekęs. Jis ap
galvojo, kad pats gali atlikti tokį darbą. Ar čia reikia 
skelbdintis? Juk per kelis valsčius gali išgirsti, jeigu 
kieno kišenėje skamba kraitiniai. Jis pavaikščiojo pės
čiomis, apsiteiraudamas. Tačiau netrukus ir tai baigės 
— perdaug jau jis buvo apsiskelbdinęs -pats su savo 
piršlybomis, ne kaip žmogus. Niekas jo nelaukė, o jei
gu kas dar nežinojo ir pradėjo tartis, tai netrukus ir 
nutrūkdavo, kaip pakulinė virvė. Taip suėjo jo trisde- 
•šinftieji, ir jis tebebuvo vienas, o aplinkui žmonės jau ir 
priežodį turėjo: — Toks ten ir darbas, kaip Vaivoro 
piršlybos.

Jis ir pats buvo nustojęs apie tai galvoti, bet štai 
šiuose metuose ėmė ir atsitiko neįtikimas dalykas: įsi
žiūrėjo vieną mergą iš miestelio, ir dar taip, kad širdis 
šonkaulius ardė begalvojant apie ją. Gal dėl to, kad 
jis ir jai labai patiko, o to dar nebuvo buvę su juo iki 
šiol; jis pirma pamatydavo tėvo piniginę, o paskui mer
gą; šičia gi taip pasitaikė, jog pamatė ją beeinant ke
lyje, nė nežinodamas, kas tokia. Jie ėjo priešais vienas 
kitą ir ties pelke susidūrė; ji praleido jam pirmam ke
lią ir nei iš šio nei iš to šyptelėjo.

(Bus daugiau)
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LIETUVIŠKI DARBAI, ANT TU DARBU DAR DARBELIAI
Pasikalbėjimas apie visokius bendruomeniškus 

reikalus su inž. Broniu Nainiu
Apie Lietuvių Bendruome

nę reikia kalbėti visada: ne tik 
rugsėjo mėnesį, bet visus išti
sus dvyliką mėnesių. Ir tai ne
bus perdaug. Juk ta bendrinė 
mūsiškė visų organizacija per 
ištisus metus turi apsčiai viso
kių rūpesčių, rūpestėlių, o ant 
tų rūpestėlių — dar daug viso
kių rūpesčiukų.

Tat čia aprašome pokalbį 
su vienu iš veikliausių ir iš
tvermingiausių Bendruomenės 
veikėjų, dabar vadovaujančiu 
JAV LB didžiausiam atskiram 
padaliniui — LB Chicagos apy
gardos valdybos pirmininku in- 
žin. Broniu Nainiu.

— Jūs vadovaujate pačiai di
džiausiai Lietuviu Bendruome
nės Apygardai JA Valstybėse, 
įdomu, kokius rūpesčius ir arti
mus uždavinius dabar turi 
prieš akis ši didžioji Chicagos 
apygarda?

Artimiausioj ateity numato
mas pasitarimas su Chicagos 
apygardos ribose reziduojan - 
čiais L.B. Tarybos nariais, nu
matoma sušaukti visų Chicagos 
organizacijų valdybų atstovų 
susirinkimas bendruomeninėm 
problemom diskutuoti. Ką tik 
užbaigėme JAV ir Kanados Lie
tuvių m dainų šventės komite
to sudarymą. Skubiai reikia 
baigti tvarkyti jau moksleivių 
pavasario šventės repertuarą, 
suorganizuoti komisiją mokslei
vių dailiojo žodžio varžybų nuo
statam paruošti, sudaryti prog
ramą sporto vadovų kursams, 
dar prieš Kalėdas suruošti hu
moristini literatūros vakarą, rū
pintis radijo valandėle Margu
tyje, suorganizuoti lietuvių at
stovavimą Chicagos tautų mu
gėje, skelbti moksleivių rašinė
lių konkursą, parūpinti jam 
premijas ir t.t.

— Iš kur imti lėšų visiem 
tiem skubiem ir svarbiem rei
kalam?

— Dali jų gauname' iš soli-

Baltimorės žinios
šv. Alfonso parapijos didy

sis choras pradėjo naują giedo
jimo sezoną. Spalio 3, 10 vai. 
jis giedojo per iškilmingas mi
šias. Choro dirigentas Chapelle 
vis ieško naujų balsų ir kviečia 
juos įstoti i chorą.

Jurgis ir Ona Galkai spalio 
3 paminėjo savo vedybinio gy
venimo 25 metų sukaktį, šv. 
Alfonso bažnyčioje buvo iškil
mingos mišios. Po mišių — pie
tūs buvo Eudowood Gardens.

Sodalietės rengia bingo žai
dimus spalio 10 d. 4 v. po
piet šv. Alfonso mokyklos salė
je.

Mindaugo ir Kęstučio pašal- 
pinės draugijos savo metinę va
karienę turės spalio 9. Pra
džia 7 v.v. Po vakarienės šo
kiai.

40 valandų atlaidai šv. Alfon
so bažnyčioje bus spalio 17, 18 
ir 19. Prasidės iškilmingomis 
mišiomis spalio 17 10 v.

Lietuvių posto 154 nariai 
spalio 17 rengia jautienos keps
nio — Bull Roast vakarienę. 
Legionas rengia du tokius pa
rengimus kasmet, vieną pavasa
rį, kita rudenį. Vakarienė bus 
Town HaU, Eastern Ave. Bi
lietus prašom iš anksto įsigyti.

Square Dance ruošia sodalie
tės spalio 23 šv. Alfonso para
pijos salėje, šokiams gros or
kestras.

šeštadieninė mokykla naujus 
mokslo metus pradėjo spalio 2. 
Tėvų komitetas dėkingas kle
bonui prel. L. Mendeliui, kad 
leidžia naudotis Šv. Alfonso 
mokyklos patalpom.

Jonas Obelinis

Kas norėtų skelbtis Darbininke 
prašomas skambint*:

GLenmore 2*2923 

darumo įnašų, deja, labai mažą. 
Vos šimtą dolerių per metus. 
Apie porą tūkstančių uždirba
me parengimais. Likusius kele
tą tūkstančių tikimės surinkti 
vajaus proga.

— Kaip vyksta tas piniginis 
vajus Chicagos apygardoje?

— Vajus dar nėra baigtas, to
dėl ir sunku kalbėti apie jo re
zultatus. Dirbame rimtai, esame 
pasiruošę, todėl ir tikimės ne
blogų rezultatų.

— Kokioje padėtyje dabar 
yra lituanistinis švietimas Jūsų 
vadovaujamoje apygardoje?

Visur sustiprintas žinių išrei- 
kalavimas, sunormuoti santy
kiai, kai kuriose mokyklose įvy
ko teigiamų persitvarkymų. 
Švietimo lygio kėlimui įvestos 
tarpmokyklinės dailiojo žodžio 
varžybos, radijo valandėlė Mar
gutyje, kurioje su savo progra
momis dalyvauja visos apygar
dos lituanistinės mokyklos. Kas 
metai ruošiamos moksleivių pa
vasario šventės. Stipriau padir
bėti šioj srity numatoma ir atei
tyje.

FORDAS SKELBIA NAUJAS’66 mašinas!
FORDAI: nauji tylūs, ultra liuksusiniai LTD’s, nauji tobulo veikimo 7 litrų mo
deliai su 428 cu. in. V-8. FAIRLANES: vikrūs nauji XL’s, GT’s, atviro stogo (con
vertible). FALCONS: nauja patranka ekonomiškam čempionui. MUSTANGS: 
daug jaukesni negu betkada. SAVI BES : nuo naujo stereo aparato (stereo tape 
player), jei pageidaujama, iki naujų magiškų durų (Magic Doorgate), kurios at
siveria žmonėm ir nusileidžia kroviniams

13 Naujų Fairlanes

giausias. erdviausia* Falcon. Vikrus 170 cu. in. 
Six. ■ 3 nauji Mustangs — smagus kaip nieka
da tarp Amerikos favoritų ‘Fun Car’. Pageidau
jamiem yra naujas stereo aparatas (tapt4 play
er), 5 rodyklių instrumentų grupė. 200 cu. in 
Six. judomos sėdynės, sportiškas grindų ‘shif- 
tas’, kilimai — viskas standarto. Užeikite išban
dyti tobulo veikimo ’66 Fordo automašinų!

Pamatylcit! Pabandykit! Naują '66 Forde? 
mašiną rasite pas artimiausią pardavėją: 
■ 79 naujų Fordų tyliausio važiavimo visam 
pasauly. Yra naujas Stereo-sonic Tape Player, 
jei pageidaujama: groja 70 minučių. Station 
wagons turi naujas nuostabias duris (Magic 
Doorgate): jos atsiveria žmonėm ir nusileidžia 
kroviniam. Nauja V-8 jėga iki 428 cu. in. Nau
ja 7 litrų galingo veikimo serija. ■ Septyni

nauji ‘Standart Safety Package’ Įrengimai (vi
siem ’66 Fordam). Įskaitant pavojų Įspėjančią 
sistemą. ■ /.? naujų Fairlanes — naujos išvaiz
dos. judrūs, prabangūs. Nauji convertibles, wag
ons. XL’s. GT*s ir GT/A’s turi naują “Sport 
Shift’, Cruise-O-Matic. rankinis ir automatinis. 
■ 7 nauji Falcons ■— ekonomiškiausias dabar 
Amerikos čempionas yra švelniausias, madin-

7 Nauji Falcons
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3 Nauji Mustangs

19 Naujų Fordų

PRODUCTS 0F

N«w station wagon Magic Doorgata swings out tor people ana oown tor cargo, stanaara on fora, f a inane; low-cost option on falcon.

' Užeikite šiandien į Fordo parduotuvę išbandyti Amerikos tobulo veikimo automobilių... 49 naujų modelių!

— Ką turėtumėm daryti, kad 
bendruomeninis laivas iškiliai 
ir laimingai plauktų pirmyn vi
somis burėmis ir nebūtų jame 
jokių skylių ...?

— Jeigu turite galvoje tą 
“laivą”, kurį vairuoja dabarti
nė Chicagos apygardos valdy
ba, tai dėl ‘skylių’ sukti galvos 
nereikia. Nėra jame nei sky
lių, nei plyšių, o pats laivas vi
somis burėmis iškiliai plaukia 
pirmyn, geriau negu bet kada 
ankščiau. Skylių reikėtų pasidai
ryti kitur, tur būt, kur geldelė
se susimetę pusgyviai linguoja 
patys “skylagręžiai”. Bet jeigu 
skylių klausimą keliate, stab- 
kelkime prie jo plačiau.

Bendruomeninį laivą vairuo
jančiose institucijose, kaip ir 
daugelyje Amerikos lietuvių or
ganizacijų, bando Įsigalėti ne
pakeičiamumo principas. Įvai
rių aplinkybių dėka, patekę į 
“valdžią” tam tikri asmens pa
mėgsta ją taip, kad jokiu būdu 
nenori su ja skirtis. Laikraš
čiuose spausdinamos jų pavar
dės, dedamos nuotraukos, pa

rengimuose kėdės statomos už 
garbės stalų, nemokami bilie-
tai, net apmokamos kelionės— 
visa tai tampa jų tremtinio da
lies alfa ir omega. Ne idėjos ir 
uždaviniai, kurių vykdymui rin-
dėjai juos išrinko, bet pats išsi
laikymas “valdžioje” pasidaro 
tiesioginių jų veiklos tikslu. Vi-, 
suomenę tikina, kad tik jie vie
ni nepamainomi.

Ir kada tokie “amžinieji” 
pajunta, kad- daugiau jų gali 
nerinkti, prasideda kova. Netu
rėdami, kuo galėtų save pri
statyti rinkėjams, imasi gana 
niekingo, gerai visiem žinomo, 
savo oponento puolimo meto
do. Šmeižtai spaudoje, kibimas 
prie visko, insinuacijos, prasi
manymai ir visa kita, kas tik 
po ranka pakliūva.

Klausiate, ką daryti? Argi 
apsimoka kam nors dėl to suk
ti galvą. Tokių nepakeisi. Jų 
visada buvo, yra ir bus. Visuo
menė reikalą supranta. Uždavi
nius, ačiū Dievui, atliekame 
geriau, negu bet kada. Ateityje, 
nauju būdu sudarant vadovy
bės, tie nemalonūs reiškiniai sa
vaime išnyks, — optimistiškai 
baigė mūsų pokalbį vienas iš 
ryžtingiausių ir drąsiausių mū
sų bendromeniškojo laivo vai
ruotojų — inž. Bronius Nai
nys. Alb. V-nas

Vasara Vermonte (4)

Pakelės lentose pastebėjom, 
kad Benningtone yra Grandma 
Moses kūrinių paroda. Susigun- 
dėm aplankyti.

Grandma Moses paroda
Grandma Moses buvo papras

ta moteris, darbininkė, ūkinin
kė,. Kai paseno ir liko viena, 
pradėjo tapyti. Savo paveikslus 
pardavinėjo mažoje ‘krautuvėlė
je. Kartą tuos paveikslus pas
tebėjo vienas New Yorko laik
raščių meno kritikas. Jis buvo 
sužavėtas primityviu Moses me
nu. Kritikas ją išgarsino. 
Grandma Moses pradėjo piešti 
apie 70 metų, bet gyveno virš 
šimto metų, tai suspėjo nema
ža nutapyti. Mirė berods 1961. 
Prieš pagarsėdama gyveno 
New Yorko valstybės šiaurėje, 
netoli Benningtono. Piešė net 
šio miestelio scenas ir jo isto
riją. Tad suprantama, kodėl 
Benningtonas ją pagerbė ir apie 
40 paveikslų išstatė savo mies
to muziejuje.

Ši senutė dailininkė žavi sa
vo fantazija ir nuoširdumu. Pri- 
mityvas tada ir pasidaro įdo

PIRMOJI VĖLIAVA IR 
NUOSTABI MENO GALERIJA

mus. Bet keletą paveikslų, kur 
buvo gamtovaizdžiai be žmonių 
ir gyvulių, ji nutapė su tikro 
dailininko technikiniu švaru
mu. Įdomios jos iliustracijos 
vienai vaikų kalėdinei knygai.

Ta pačia proga apžiūrėjom ir 
Benningtono muziejų. Kokių 
meno įžymlbių neturi. Yra su
telkę nemaža etnografijos, stik
lo gaminių. Bet muziejus turi 
tai, ko visa Amerika gali pavy
dėti. Jis turi pirmąją šios vals
tybės vėliavą, kuri buvo panau
dota laisvės kare.

Mūšis su anglais
Benningtono apylinkėse 1777 

rugpiūčio 16 įvyko istorinis mū
šis už Amerikos laisvę. Iš Kana
dos traukė nemažos anglų pajė

gos, kurių tikslas buvo pa
siekti Bostoną. Gen. Stark pa
siryžo anglam ipastoti kelią ir 

jų į Bostoną neileisti. Jis vado
vavo New Hempshire milicijos 
korpui.. su savo kariais Ben
ningtono kalnuose jis ir susiu
vę su anglais. Po dviejų valan
dų kautynių anglai pasitraukė, 

bet, gavę naujų pastiprinimų.

P. JURKUS

vėl sugrįžo. Karšti mūšiai tęsė
si bent keletą valandų, kol su
temo. Tada anglai pasitraukė.
Jų nuostoliai buvo dideli: kau
tynėse žuvo 207, į nelaisvę pa
teko 600. Kautynių lauke pali
ko savo gurguoles, amuniciją , 
daugybę šautuvų. Amerikiečių 
nuostoliai buvo labai maži: 14 
žuvusių ir 42 sušeisti. Šiame 
mūšyje gen. Stark jau turėjo 

vėliavą su žvaigždėm ir su juos
tom. Sušaudyta ir apdraskyta 

vėliava yra šio muziejaus bran
giausias eksponatas.

Aniems laikams prisiminti, 
čia surinkta ginklų, uniformų, 
laiškų, piešinių. Pagerbti jų 
laisvės didvyriai, ne tik genero
las Stark, bet ir kiti — pulki
ninkai, kapitonai, leitenantai.

Kai žiūri į tuos būgnus, ku
rie dundėdami vedė Į mūši, kai 
matai trimitus, šautuvus, pat- 
rankėles, baltas uniformas, vi
sa tai sujaudina. Į laisvę ver
žėsi tauta, nesibijodama aukos 
ir vargo. Turėjo idealizmo, ryž
to — tų brangių dalykų, kurių 
mum šiandien dažnai stinga.

Mieste ant aukštos kalvos 
yra 300 pėdų aukščio bokštas 
šiom kautynėm atminti.

Nuostabus muziejus
Tą pačią dieną turistinė lite

ratūra nuvedė už 13 mylių Į 
Williamstown miestelį. Važia
vom per labai gražius, mėlynuo
se rūkuose paskendusius kal
nus. Pats miestelis yra jau 
Mas s. valstybės vakariniame 
■kampe. Atokiau nuo miesto 
triukšmo radome gražų, balto 
marmuro pastatą. Ant jo kak
tos buvo įrašyta: Sterling 
and Francine Clark Art Insti
tute.

Teko matyti visokiausių mu
ziejų, bet nė vienas nenustebi
no taip.. kaip šis. Nesitikėjai 
nieko rasti, o radai labai daug.

Iš karto patekau į piešinių 
salę, kur buvo išstatyti garsių
jų impresionistų darbai. Už tos 
salės radau 'kitą salę, kur iška
binti 33 Renoir kūriniai. Įspū
dis nepaprastas. Tada grįžau 
prie durų ir viską iš eilės ap
žiūrėjau.

Iš viso visame muziejuje yra 
išstatyta per 240 vienetų —pa
veikslų ir sidabro dirbinių. Pra
sideda 15 amžiumi ir eina iki 
mūsų dienu, išstatvta italu, fla
mandų, olandų, prancūzų tapy
ba.

Iš 15-16 amžiaus pažymėtini 
dailininkai: Piero della Frances
ca, Hans Memling. Corneille de 
Lyon. Mabuse, Provost, Mos-

( nukelta i 5 pci.)

PADĖKA
1965 rugsėjo 1 mirė mano 

mylimas vyras Pranas Dailidė, 
Syracuse N.Y., kur rugsėjo 4 
ir palaidotas.

Šioje vietoje tebūna man 
leista nuoširdžiai padėkoti kun. 
prel. M. Krupavičiui, kun. P. 
Užubaliui, Šv. Jono Kr. par. To
ronte Kanadoje klebonui už jo 
jautrias užuojautas ir maldas. 
Ypatinga mano padėka priklau
so Utica N.Y. lietuvių šv. Jur
gio parapijos kelbonui E. Kran- 
cevičiui už maldas ir dažną li
gonio lankymą.

Nuoširdų ačiū tariu Lietuvos 
Atstovui J. Kajeokui, d r. Sta
siui Bačkiui ir poniai O. Baokie- 
nei, gen. konsului V. Stašins
kui, padėjusiam vainiką Lietu
vos Užsienio Tarnybos vardu ir 
tarusiam atsisveikinimo žodį 
prie karsto.

Negalėdama kiekvienam at
skirai pareikšti padėką, dėkoju 
visiem, lankiusiem velionį li
gos metu, dalyvavusiem šerme
nyse, Sv. Mišiose, laidotuvėse, 
už gėles ir vainikus ir bendrai 
visiem vienu ar kitu būdu pa- 
gerbusiem velionį ir paguo- 
dusiem mane to skausmo metu.

Liūdinti.
Ona Žilinskaitė-Dailidienė
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PAGERBĖ ŽUVUSIUS Už LIETUVOS LAISVĘ
Rochester, N.Y. Rugsėjo 26 

Rochesterio Lietuvių Bendruo
menės apylinkės valdybos pa
stangomis buvo iškilmingai pa
minėti visiLietuvos laisvės ko
vose žuvusieji. Iš ryto 11 vai. 
Šv. Jurgio lietuvių bažnyčioje 
mišias už žuvusius Lietuvos lais
vės kovotojus aukojo 'kun. L. 
Januška, pamokslą pasakė ku
nigas Pr. Valiukevičius, kuris, 
priminęs laisvės kovų prasmę, 
yagjio gyvuosius ineprarasti 
vilties dėl naujo Lietuvos lais
vės prisikėlimo. Priminęs ren
giamą lapkričio 13 žygi i Jung
tines Tautas, New Yorke, ragi
no nepagailėti savaitgalio šiam 
svarbiam žygiui, nes, esą, ką 
reiškia paaukoti <vieną savaitga
lį prieš auką tų, kurie paauko
jo savo gyvybę už tėvynės lais
vę ir nepriklausomybę.

Popiet 3 v. parapijos salėje 
tos dienos minėjime pagrindi
nę kalbą pasakė Lietuvos gen. 
konsulas Kanadai dr. J. žmui- 
dzinas.

Meninė programa buvo įvai
ri ir gerai parengta. Ją pradė
jo jauna, auganti pianistė Kris
tina Nomeiįcaitė (muz. Zenono 
ir Janinos Nomeikų dukra). Ji 
nuotaikingai ir su giliu Įsijau
timu paskambino K. Čiurlionio 
tris preliudus op. nr. 1, 2 ir 3 
ir Bethoven’o sonatą Patetique 
1 d. Solistė Birutė Cypienė, ak
ompanuojant R. Obaliui, padai
navo St. Šimkaus “Ko vėjai pu
čia”. Al. Kačianausko “Sielvar
tas” ir “Mano gimtinz”. Izabe
lė žmuidzinienė, nuoširdi dai
liojo žodžio mylėtoja ir puoselė
toja. įspūdingai perdavė Jurgio 
Jankaus “Naktis ant morų” iš
trauką apie tai, kaip bolševi
kai įsiveržia suimti tik ką grį
žusi tėviškėn sūnų studentą ir 
jo motinos tragišką išgyveni
mą.

L.B. choras, vadovaujamas Jo
no Adomaičio, savo koncertą 
pradėjo malda “iš gilumos šau
kiuosi Tave, o Viešpatie” (Bud- 
riūno). Ir kitos dainos buvo pa
rinktos tos dienos rimčiai pa
gerbti. Akompanavo R. Obalis.

Minėjimas buvo pradėtas apy
linkės pirmininko Aloyzo Jan- 
čio jautriu žodžiu, kuris teisin
gai pažymėjo, kad lietuvių tau
tos dabartinė tragedija yra pa
lietusi kiekvieną lietuvių šeimą.

Lietuvos laisvės kovų parti
zanai buvo paminėti ir Vyt. 
Žmuidzino lietuvių radijo va - 
landėlės programos metu.

Žygis į Jungtines Tautas čia 
randa gražaus pritarimo. Kelio
nė traukiniu ten ir atgal kaš
tuos 12.50 dol. Traukinys iš
nyks šeštadienio naktį ir grįš 
sekmadienio vėlų vakarą. Mano
ma, kad iš Rochesterio daly
vaus apie 100 lietuvių. Aukos 
taip pat renkamos. Jau pasiųs
ta Žygio komitetui virš 30 0 
dol. Norį vykti i New Yorką 
lapkričio 13, užsirašo pas stu
dentą Joną Šipailą.

Tradicinė lietuviu diena į- 
vyks spalio 16 šeštadienį, šv. 
Jurgio lietuvių parapijos salė
se. 555 Hudson Avenue. Meni
nę programą išpildys humoris
tas poetas Antanas Gustaitis, 

Vienintelis Importuotojas Amerikai
Šios vokiečių gamybos Gyvenamojo — Kambario Spintos

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

JAV-se
ADOLFSCHRAGERFURNITURE, Ine.

York vi lės Didžiausia, Gražiausia Baldų Krautuvė
DABAR: 336 East 86th St. (tarp 1 ir 2 Avenue) N.Y.C.

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

iki 6 v. vak

svečias iš Bostono, ir klernis- 
tas Kazys Keciorius, grojąs 
Buffalo simfoniniam orkestre. 
Be to, bus geras šokių orkest
ras, bufetas. Pelnas skiriamas 
Balfui.

Klb. kun. Pranas Valiukevi
čius jau trečią sekmadienį pa
rapijos biuletenyje ir pamoks
lų metu ragina parapiečius, kad 
mokyklinio amžiaus vaikus leis
tu į parapijos šeštadieninę pra
džios mokyklą mokytis lietuvių 
kalbos, geografijos ir istorijos. 
Mokyti pradedama spalio 9. Be 
to, pranešama, kad nuo atei
nančio rudens šv. Jurgio lietu

Philadelphijos Balfo skyrius minėjo veiklos dvidešimtmetį. Buvo suruoštas 
banketas ir pagerbti skyriaus steigėjai. Kalba pirmasis skyriaus pirminin
kas Juozas Kavaliauskas. Nuotr. K. Cikoto

Ruošiasi žygiui į Jungtines Tautas
Hartford, Conn. — Kai tik paprašytas kreiptis Į Švč. Tre-

buvo suržinota apie New Yor
ke susidarymą Lietuvos Nepri
klausomybei atstatyti komiteto, 
tuč tuojau tam žykiui paremti 
L.B. Hartfordo apylinkės ini
ciatyva toks komitetas suorga
nizuotas ir Hartforde.

Komitetas dažnai posėdžiau
ja, renka aukas, platina ženk
liukus ir atsišaukimus. Hartfor
de ir apylinkėse yra susidarę 
būrys (net 15) aukų rinkėjų, ku
rie iki šiolei jau yra surinkę 
per 500 dol.; tikimasi surink
ti dar daugiau.

Smarkiai dirba ir transpor
to pirmininkas Feliksas Bočiū- 
nas. Pasiteiravus Geležinkelio 
Valdyboje ir autobusų kompa
nijose, paaiškėja, kad geriausia 
bus vykti į New Yorką auto
busais. Kaina autobusu ten ir 
atgal kaštuos tik 4.50 dol. Tad 
visi, kas vyks lapkričio 13 Į 
New Yorką, prašomi iki lapkri
čio 1 užsiregistruoti ir Įmokėti 
pinigus. Registruoja ir pinigus 
paima: Feliksas Bočiūnas. 25 
Wrntu Ave., Hartford, Con n., 
teL 232-9146; Bronė Zdanienė, 
181 Oakwood avė.. W. Hartford 
Conn., tel. 523-1163: Gražina 
Aleksandravičienė, 448 Tux s 
Ave., Blccmfield, Conn., telef. 
242-8324.

Informacijų komiteto pirmi
ninkas dr. Antanas Šerkšnas 

vių kat. parapijos mokyklos pa
talpose vėl prasidės regulia
rios pamokos.

Veronika ir Kazys Zlotkai, 
daugelio lietuvių organizacijų 
aktyvūs nariai, praeitą šeštadie
ni iškilmingai atšventė savo ve
dybinio gyvenimo 45 metų su
kaktuves. Ilgiausių ir sveikiau
sių metų!

Tautiniu šckių ruoštas vaka
ras spalio 3 sutraukė gausiai 
publikos. 'Meninę programą iš 
pildė akordeonistas Kazys Dau
baras ir L. Tautinių šckių gru
pė vadovaujami Jadvygos Regi- 
nienės. sb

jybės lietuvių parapijos klebo
ną kun. J. Matuti, kad apie ši 
žygi skelbtų kiekvieną sekma
dieni biuletenyje, kad iš sakyk
los ir gyvu žodžiu paragintų pa
rapiečius vykti į New Yorką ir 
prisidėti savo auka. Be to, pa
prašyti, kad leistų prie bažny
čios platinti atsišaukimus, ku
rie atspausdinti lietuvių ir ang
lų kalbomis.

Apie ši žygį i Jungtines Tau
tas kas sekmadienį lietuvių ra
dijo vedėjas Algim. Dragunevi- 
čius skelbia per “Tėvynės Gar
sų” radiją. Gi spalio 3 per lie
tuvių radijo valanda kalbėta ir 
anglų kalba. Pažymėta, kad ru
sai prieš 25 metus smurtu oku
pavo Lietuvą ir kitas Pabaltijo 
valstybes ir dabar tęsia žiau
rią rusifikaciją ir genocidą— 
tautos naikinimą. Tad laisvojo

Meno galerija
(atkelta iš 4 psl.)

taert, Cozzareli, Crivelli, B. 
Montagna, R. Ghirlandaio. Pe- 
rugino, Signorelli;

17 amžiaus: Claude Lorrain. 
Antoine Le Nain. David Teni
ers. Anthcny Van Dyck, Dirk 
Hals. Jacob Van Ruisdael, Rem- 
brant, Rubens.

Iš 18-19 amžiaus: Renoir, Ser
gent (12 paveikslų). Carot, Ho
mer, Cassatt, Inness. Reming
ton. Stuart, Constable, Gainsbo
rough. Lawrence, turner, 
Bourguereau, Boudin, Cour
bet. Fantin-Latour, Daubigny, 
Daumier, Fragonard, Degas 
Gercault, Gerome, Manet, Mil
let. Monet. Pissaro, Sisley. Tou
louse Lautrec, Troyon, Goya, 
Guardi.

Paveikslai taip išstatyti, kad 
būtų kuo geresnis kontaktas 
su žiūrovu. Visad pastovi drėg
mė. temperatūra, didelė švara, 
tvarka labai geras apšvietimas 
ir nuostabi tyla sudaro kažko
kį amžinybės įspūdį arba bent 
sukelia džiaugsmą, kad esame 
tokių meno šventovių.

Šiuos meno turtus surinko 
vienas žmogus — milijonierius 
Clark iš New Yorko. Rinko 
apie 50 metų, gyveno įvairiuo
se miestuose ir kartu vežiojos

DARBININKAS

“Antrasis kaimas” Philadelphijoje rugsėjo 25. Kalba rengėjų vardu ini. V. Gruzdys. Nuotr. V. Maželio

RUOŠIASI TRADICINIAM N. METŲ PARADUI
Philadelphia nuo 1900 metų 

garsi savo Naujųjų Metų para
dais. Dalyvauja kelios dešimtys 
orkestrų, sudarytų iš muzikos 
mėgėjų. Muzika, gražūs jude
siai eisenoje ar vaizduojamuo
se šokiuose ir puošnūs drabu
žiai sudaro parado grožį. Šiais 
dalykais orkestrai tarpusavy ir 
lenktyniauja. Parado eisena už
trunka gerą pusdienį. Teisėjų 
komisija Įvertina orkestrų pa
sirodymą ir skiria premijas.

Aqua String Band, kurio ka
pitonu yra Edvardas Venckus, 
ateinančių Naujųjų Metų para
de ryžtasi parodyti lietuvišką 
muzika, keletą tautiniu šokiu 
ir tautinius drabužius. Šis vie-

— Trečioji dainų šventė orga
nizuojama kitais metais Chica- 
goje. Jau išspausdintas ir cho
ram išsiuntinėtas repertuaras, 
ruošiamas repertuaras vaikų 
chorui, registruojami chorai. 
Tuo pačiu laiku bus ir pasaulio 
lietuvių jaunimo kongresas.

WATERBURY, CONN.

Mirė Ona Valaitienė.
Po ilgos ir sunkios ligos spa

lio 1 mirė Ona Valaitienė, buv. 
Nepriklausomos Lietuvos seimo 
atstovo Jono Valaičio žmona. 
Paliko liūdesyje vyrą Joną, duk
terį Oną, sunūs Juozą ir Jurgį, 
marčias, anukus ir kitus gimi
nes. Velionę žmonės pažinojo 
kaip gera žmoną savo vyrui, 
kaip puikią motiną vaikams, ge
rą dukrą katalikų Bažnyčiai ir 
savam kraštui. Jos numylėtai 
Lietuvai. .. Lai būna jai leng
va šio krašto žemė, ir lai Vieš
pats suteikia amžino gėrio ka
ralystėje ramybę. K. Bagdonas

pasaulio lietuviai protestuoja ir 
lapkričio 13 ruošia žygi Į Jung
tines Tautas parodyti pasau
liui. kad Lietuva ir kitos Pa
baltijo valstybės laukia išvada
vimo iš rusų kolonializmo.

J. Bernotas

Williamstown, Mass., meno galerija

meno kūrinius. Vėliau savo lė
šomis pastatė šią galeriją. Pa
sirinko vienišą užkampį, kad 
miesto triukšmas lankytojam 
netrukdytų gėrėtis menu. Iš 
savo turtų paskyrė pinigų ga
lerijai išlaikyti. Jos lankymas 
nemokamas.

Žadėjom čia dar kartą su
grįžti ir išbūti bent pusę die
nos, bet saulė nuvedė prie eže
rų. Paskui užsimanėm toliau ke
liauti. Išsiilgom jūros, jos ban
gų ošimo. Išvykom į niekada 
nelankytą Cape Cod.

(Bus daugiau) 

netas turės 60 muzikantų ir 
yra pakvietęs dalyvauti pen
kias poras tautinių šckių šokė
jų iš “Žilvino” tautinių šokių 
grupės. Šis vienetas dalyvau
ja Naujųjų Metų paraduose nuo 
1920 metų. Praėjusiais metais 
-vienetas laimėjo aštuntą vie
tą, 1960 metais — pirmą. Vie
nete, be kapitono E. Venckaus, 
yra dar vienas muzikantas lie
tuvis . Televizijoje Naujųjų Me
tų paradą matys visa Amerika. 
Europai jis bus perduodamas 
Telstaro pagalba.

Antrasis Kaimas, kuri 
vaidintojus iš Chicagos atsi
kvietė Tautinės Sąjungos sky
rius, gausiai susirinkusiem žiū
rovam nepaliko džiaugsmo ir 
dvasinio pasitenkinimo, o tik 
nusivylimą ir net kartumo. Lie
tuviai čia mėgsta vaidniimus. 
Neturėdami savos vaidintojų 
grupės, nevengia pasikviesti iš 
kitur. Ir šį kartą reikia vertinti 
vaidintojų sugebėjimus, bet 
tenka labai apgailestauti vai
dinamosios medžiagos pasirin
kimą.

PITTBURGH, PA.
Pittsburgh, Pa. — spalio 10 

d. 3 vai. popiet Lietuvių Pilie
čių svetainėje Įvyks Pgh’o ir 
apylinkės lietuvių visuomeni
ninkų suvažiavimas. Suvažiavi
mo tikslas — sudaryti vietos 
komitetą, paremti ir aktyviai 
Įsijungti į lapkričio 13 lietuvių 
manifestaciją M a d ison Square 
Garden, New Yorke, šiuo metu 
jau praddėtos rinkti aukos, 
platinami ženkliukai ir bilietai. 
Pirmieji mūsų apylinkėje stam
besnę auką įteikė: Lietuvių Ū- 
kio klubas 100 dol. ir žinomas 
homesteadietis prekybininkas 
Aleksas Savolskis 25 dol. Tiki
mės, kad ir kiti apylinkės lie
tuviai paseks jų pavyzdžiu ir 
gausiaiavtyks į suvažiavimą — 
vieningai prisidės prie manifes
tacijos pasisekimo.

Cosmos Parcels Express Corporation
108 West 14th Street, New York, N. Y. 1001 I

TeL CH 3-3005
Arti 6th Ave., antras aukštas, virš ••Singer” krautuvės

• Mes siunčiame siuntinius į Lietuvą, visas USSR res
publikas, o taip Rumuniją. • Užsakymai paštu išpil
domi tą pačią dieną, kurią juos gauname. • Kiekvieno 
siuntinio pristatymas garantuotas — gavėjas nieko nemo
ka. • Gavę Jūsų siuntinį jį išsiunčiame per 48 valan
das. • Jūsų patogumui turime didelį įvairių prekių pa
sirinkimą žemomis kainomis. • Mūsų agentūra kasdien 
atidaryta nuo 9 ryto iki 7 vakaro, sekmadieniais nuo 10 
ryto iki 4 po piet. Kitu laiku — susitarus.

COSMOS agentūros savininkas—W. Kaczmarsky

Balfo skyriaus steigėju ir 
darbuotoju pagerbimo bankie- 
tas, kartu minint ir skyriaus 
veiklos dvidešimtmeti, praėjo 
gražiai. Žymią dalyvių daugumą 
sudarė senosios kartos lietu
viai ir jų draugai. Bankietui va
dovavo Charles S. Cheleden. 
Ir.vckaciją atkalbėjo kun. dr. 
K. Batutis. Žodį tarė pirmasis 
skyriaus pirmininkas Juozas 
Kavaliauskas, buvęs Balfo cent
ro valdybos ilgametis pirminin
kas prel. dr. Juozas Končius ir 
kiti. Bankietas vyko Four 
Chefs patalpose, rugsėjo 26.

Kun. Juozas Čepukaitis pra
ėjusią savaitę atsigulė sveika
tos tyrimams Pennsilvanijos u- 
niversiteto ligoninėn.

Lietuvos vyčiai kviečia visus 
i skanią lietuvišką vakarienę ir 
šokius spalio 9 d. šv. Kazimie
ro parapijos salėje. Bilietai gau
nami vietoje. Pradžia 6:30 v.v.

Žilvino šokėjai ruošiasi da
lyvauti Madison Square Garden 
programoje, žygio i Jungtines 
Tautas metu, lapkričio 13. K.č.

Lietuviu piliečiu, klubas 
South Side, vienas iš didžiau
sių. gražiausių ir žinomiausių 
šioje apylinkėje, veikęs virš 50 
metų, dėl be galo sumažėjusių 
pajamų ir kai kurių kitų prie
žasčių nutartas parduoti. Šio 
klubo didžiojoje salėje daugeli 
metų apylinkės lietuviai rinko
si Vasario 16 minėjimais, ruoš
davo koncertus, banketus, šo
kius, vestuvių puotas, kviesda
vo susirinkimus ir suvažiavi
mus. Klubo namų — salės ne
tekimas bus nepaprastai pajus
tas ir skaudžiai atsilieps į lie
tuvių kolonijos veiklą, gal net 
ir į jos tautinį išsilaikymą. Pa
galvokime! Nejaugi nebėra bū
dų ir priemonių kaip nors tą 
gražų klubą išlaikyti savo lietu
viškos kolonijos reikalam? Vy

5

Į IŠ VISUR į
— LB kultūros fondas yra 

išleidęs lituanistinėm nieky k - 
lom skirtus sąsiuvinius su pa
traukliais vaizdais bei žymiųjų 
tautos vyrų paveikslais.

— Lietuviai pranciškonai 
Brooklyne sudaro Bushwicko 
apylinkę, kuriai vadovauja T. 
Pranciškus Giedgaudas. LB mė
nesio prega ši apylinkė pirmo
ji atsiuntė savo Įnašą LB Cent
ro Valdybai.

— Vykstantiem i Europą at
einančiais metais, liepos mėn., 
LB Centro Valdyba organizuo
ja ekskursiją lėktuvu, jei susi
darys reikiamas skaičius daly
vių. Išlaidos bus mažesnės, ne
gu skrendant atskirai. Kas nori, 
yegistruojasi adresu: Kostas 
Januška, 2646 West and 1 St, 
Chicago. Illinois. 60629 p. tele- 
fon. 434-0582..

— Aš su žmona apsidžiau
gėme, kad ten — jūsų didžiau
sioje kolonijoje. Š. Amerikoje - 
— atsirado energingų idealistų 
patriotų, kurie sugalvojo Lie
tuvių Fondą. Tai dar vienas tei
giamas ir reikšmingas žygis pa
dėti okupuotai tėvynei ir gelbė
ti lietuvybei. Norime savo ska
tiku prisidėti prie svarbaus žy
gio. Taip rašo LF valdybai dr.
Eliziejus ir Julija Draugeliai iš 

Brazilijos. Nestovėkite nuoša - 
liai ir jūs nuo šio didelio judėji 
mo. Tuoj Įsirašykite Į LF na
rių eiles.

— Daug sutaupysi pirkda
mas televiziją. Tape Recorder. 
Cash Register’ius. skaičiavimo, 
čekiam rašyti mašinas, rašomas 
mašinėles visomis kalbomis, pa
tefonus, fonografas. Geriausios 
firmos: Zenith. Grundig, Tele- 
funken, Blaupunkt. Buroughs, 
Olympia, Royal ir kt. Teisingas 
informacijas, katalogus, pačią 
prekę ir jos pataisymą gausite 
i namus. Rašykite J. L. Gied
raitis 10 Barry Drive, E. North
port, N.Y. 11731.

Fords Motor Sales

Inc.
399 New Brunswick Ave. 

FORDS, N. J.

General
Autorama

336 New Brunswick Ave.
FORDS, N.J.

First National

Bank

of Hope
HOPE, N. J.

REQUEST
RECORD

Naujausios ir geriausios auten
tiškos ilgo grojimo liet taikos 
fflok^telCy. Neimkite pakaitalų, 
žiūrėkite “REQUEST” ženklo. 
Galite gauti savo apylinkės 
krautuvėse arba užsakvti ad
resu :

REQUEST RECORDS, Inc.
66 Mechanic St.

New Rochelle. N. Y.
Prašykite nemokamų katalogų.
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W, Happy and joyous Columbus Day 1
VILLA MARIJONA

Neapolitan Restaurant 
55 East 10 th Street 

Finest Italian Cuisine 
Call Gr 7-9928 ask for 

Mario Bonarelli

WHITE EAGLE MARKET

628 — 5th Avenue 
BROOKLYN. NEW YORK

SO 8-5711

WINNER WEAR HOSIERY CO.

We Cater to the Entire Family 
257 Canal Street

New York Citv. N. Y.
Call CA 6-0477

XOCHITIL
Mexican Restaurant

Finest Mevi^an Cuisine
146 w as th Street

NEW YORK CITY. N.Y. '
PL 7-1325

ATLAS R4RRFR SCHOOL and 
BEAUTY SCHOOL

672 8th Avenue
Bet 42 and 43rd Sts.

New York City 
BR 9-7245 

Mention This Ad.

CAPPY’S LIMOUSINE SERVICE 
540 W. 55th Street—New York. 

LE 5-8871
Specializing in Air Conditioned 

Cadillacs with Uniformed 
Chauffeurs — Special Rates by 

The Day — Week —Month
For All Occassions — Weddings 

Theatres — Airports

CARBURETORS AND TC.kitION 
SERVICE COMPANY 

Sales and Service 
All Makes Magnetoes 

Carburetors — Tune Uo Specialists 
Power LawnMotor Engineparts

Highway 206 corner Bell Avenue 
Raritan. New Jersev 

call 201 RA 5-0129

CENTRAL PHOTO

15 Walt Whitman Road 
HUNTINGTON STATION. N.Y.

1 block north of Jericho Turnpike
Service is our Motto

516 HA 3-5559

COZY CORNER RESTAURANT

Open 6 A.M. till Midnight 
The Best Food on our Four Corners 

Weekends till 3 A.M.

76 West 3rd and Thomuson Str. 
New York Citv. N. Y.

Call GR 3-9539

CUDAHY’S BAR AND 
RESTAURANT

1179 Woodvcrest Ave.
BRONX. NEW YORK

• Robert Cudahv 
JE 6-9865

DANIEL WILSON INC.
Auto Repairs

248 West 6Cth Street 
NEW YORK CITY. N.Y.

CI 6-1230

I .W. WOOLWORTH AND 
COMPANY

46 E. 23rd St.
NEW YORK CITY. N.Y.

AL 4-8541

HILDA’S 
HOUSE OF BEAUTY 

Specializing in Permanent Waving 
and Hair Coloring

Onr-n till 9 PM Thursday and 
Fridev — Air Conditioned 

Frances —Pmn.
236 West 238th Street 
BRONX. wEW YORK

KI 6-9397

HILLSIDE HOUSE 
CATERING INC.

Specialists in Catering
A Package Deal to Fit 

any Budget

2C6- in Hillside Ave.. Hollis. N.Y. 
Ccr. Francis Lewis Blvd.

HO 5-7783

HOTEL GRAMERCY PARK

Daily — Monthlv — Yearly Rates 
Banouet Facilities

Fair Visitors Welcome 
Lexington Ave. — New York 
At 21st Street — GR 5-4320

I1YDROMATIC SPECIALISTS

Rebuilders of Automatic 
Transmissions — Written 

Guarantee
6512 Ft. Hamilton Parkway 

BROOKLYN. N.Y.
TE 6-7742 

Mr. Peter Cammarata

JERUSALEM AVENUE 
BUS LINES

1417 Jerusalem Ave. 
North Merrick. L I. 
Call 516 IV 9-4200

JOE AND JOHN’S BAKERY

Daily Deliveries to Stores and 
Restaurants 

45-05 lC4th Street 
CORONA. NEW YORK 

NE 9-7314
also 103-19 Roosevelt Ave. 

CORONA. N.Y.

LUCERNE HOTEL

201 W. 79th St. New York

NEW YORK — EN 2-7100

MACAO
Exotic Chinese Cuisine
Dinner Tea Luncheon 

Cocktails—American Express
Diners Club

22 Pell St. — New York City 
CO 7-6234

Free Parking Every Nite
After 5 P.M.

MARIO S AUTO INSPECTION 
SERVICE

Mario De Santis. Prop.
Auto Repairs — Skilled

Mechanics Shell Bay ave Mayville
Cape May Court House 

Phone 609-465-5607
If you really want your
Car to go — See Mario

MASTER PIZZA AND 
RESTAURANT

Italian Food our Specialtv
Delicious Neopolitan and Sicilian

Pizza — Home delivery .
Air Conditioned

1376 Forest Ave.. S I. — 981-3137
Opposite Sears — Giovanni Scotti 

Proprietor

MEI WAH
Chinese American Restaurant 

Travel to Hong Kong for genuine 
Chinese Cuisine?

Not necessary. Our Chef Mr. 
Choy has been trained in the 

Orient with many’ years of 
experience—Cocktail Lounge

Caterer
139 U.S. Highway 46 

<201: 342.-9044
Little Ferry. New Jersey.

PINO AND BROS.
Sicilian Specialties 
Raviola — Lasagna

Heros and cold Cuts — Orders
Carefully Prepared

TO TAKE OUT

179 — 7th Avenue 
BROOKLYN. NEW YORK

SO 8-6670

P. J. O’Hara
Restaurant and Bar 

869 Third Avenue 
New York Citv. N.Y. 

EL 5-8122 — PL 5-8825 
Excellent Service 

Friendly atmosphere

PARKWAY SCHOOL 
NURSERY, KINDERGARTEN 

GRADES

OL 5-5126 
986 E. Gunhill Rd. Bronx. N.Y.

COLT’S NECK ESSO SALES 
AND SERVICE 

Quality Used Cars

Rt. 34 and 537
R DI Phone 201 - 162-1046 

Colts Neck, New Jersey

PEPERMINT LOUNGE

Open Dailv and Sunday 
From 11:00 A. M.

128 West 45th Street 
NEW YORK CITY. N.Y.

Call CI 5-9363

RALPH GIRONDA CONTRACTOR

GENERAL ALTERATIONS

Carpenter and Mason

147 Webster Ave. 
NEW ROCHELLE. N. Y.

914 NE 3-67C9

THE JIMMY FEBB

MUSIC STUDIO 
Authorized Lowerv Dealers 

Instructions on all Instruments

432 Forest Ave. also
93 Victory Blvd. Staten Island. N.Y.

GI 2-6870

TRIO STORM PRODUCTS 
Specializing in Storm Doors 

and Windows — Awnings 
Summer Screens — Venetian 

Blinds — all custom made and 
guaranteed

Mfgrs of Aluminum 
Storm windows 

We Serve all Boros 
535 Kings Highway 

BROOKLYN, New York
ES 5-1382

NICKS AUTO MACHINE SHOP

Specializing in Automatic 
Transmissions

61-01 Fresh Pond Rd.
Maspeth. N.Y.

GL 6-4310

BALDWIN PHARMACY 
62 Wheeler St..

Pleasantville. New York 
Prescriptions Carefully and 

Promptly Filled 
Excellent Pharmaceutical

Products
Phone: 914 RO 9-0002

BILL’S DELICATESSEN
77 Roosevelt Ave.. 

VALLEY STREAM. L. I.
516 — PY 1-5004 

Delicious Home Made Salads 
Party Platters — Catering

Open Sundays

HENRY’S CONFECTIONERY
1124 Flatbush Ave. Brooklvn. N.Y. 

Whitmans Chocolates for any 
Season or Anv Reason 

Open Evenings 
Call 284 — 9473

A to Z AUTO BODY WORKS
Open 5 Days a Week

114 Van Duzer St. 
STATEN ISLAND. N.Y. 

GI 8-6231

ALTSCHILLER AND FRIEDMAN
Custom Made Shirts

2084 Coney Island Ave. 
Near Kings Highway 

BROOKLYN. NEW YORK
ES 6-2810

ANDY’S BAR and GRILL 
6205 — 18th Ave. 
BROOKLYN. N.Y. 

BE 2-9529

ANDY'S BODY AND 
FENDER WORKS 
188-05 Station Rd. 

FLUSHING. NEW YORK 
IN 3-4411

DISPLAY

MOVING AND STORAGE
Two Men Van »10 Hour 

No Job to Small Flat Rate 
Licensed bonded and reliable 

KAY MOVERS
1190 Shakespeare Ave. Bronx N.Y.

Call 588-0723 or 9S2-0730

i PIRMAUJANTI DEŠRŲ PREKYBA NFW vOPKF
' VOKIŠKOS SPECIALYRPS

SCH A LLER & WEBERi
augšciausios kokybes PRODUKTAI ;i

Mūsų krautuvėse geriausios dešros
Kelionei ir TV užkandžiui — kumpiai. Įvairiausios mėsos, lietuviška duona ir kiti produktai 

Užeikite — įsitikiu site t
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New Yorke — 1654 2nd Avenue — TR 9-3047 I Hempsteade — 310 Front Street — IV 3-5540

<Tarn 85 - 86 g-vių’ I Flushinge — 41-06 Main Street — HI 5-2552 Į
Ridoewoofle - 56 54 Myrtle Ave. - VA 1 7068 Jackson Heights — 82-10 37th AvenueMaterijoje — 28-28 Steinway St. — AS 4-3210 I — DE 5-1154 |j

BIG WILTS SMALLS PARADISE 
Entertainment Npelv 

7»h Aye end IWh Street 
NEW YORK CTTY. N.Y.

AU 6-8620

C. RING FOR RUBBISH CO INC.

2920 AVE D.
BROOKLYN. N.Y.

Service is Our Motto
UL 6-6916

CANTON tOW CHINESE 
REST.AL’TANT 

Famous for our familv dinners 
28 North Livingston Ave. 

Livingston, N.J. 
Call 20 1 992-7056

J and J. CUSTOM SHOP 
Body and Fender Repairs 

Expert Collision Work 
1960 Eastchester. Rd. 

Bronx. New York 
822-8462

JO JO HILL TOP GARAGE INC.
General Auto Renairs 

Wheel alignment and balancing 
Official N.Y. State Inspection Sta 

2244 Tiebout Ave. Bronx. N.Y.
364-8999

JOSEPH D’ANGELO

Carnenter and Contractor 
2131 SECOND AVE. 

New York Citv. N.Y.
TR 6-0314

JOSEPH POERIO

MFG — EMBROIDIERY 
1166 — 70 Street

NORTH BERGEN. N. J.

JOE’S CLAM BAR
Italian American Dishes
Specializing in Seafood

Free Parking to Our Patrons
2009 Emmons Ave. Brooklvn. N..Y.

NT 6-9375

JOEY S COIFFURES
Hi Fashion Styling — Coloring 

Wigs—We sell them and service 
them. Open Thurs. and Fri. 
Nights 610 Washington St. 

HOBOKEN, N.J.
201 659-9721

LARRY’S TEXACO SERVICE

1392 Ringwood Ave. 
HASKELL. New Jersey 

201 - 835-9736

LUIGI’S
CATERING SPECIALISTS

1469 Westchester Ave. 
BRONX. N.Y.

TI 2-6200

LUNITED CARTING CO., INC.
Dirt by Load. By Week or Month

Leo Lomangino.. Prop.
8201 — 15th Avenue 

BROOKLYN. NEW YORK.
CL 6-7860

MACK FUJI!
Swedish and Japanese 
Therapeutic Massages 

129 W. 49th St.
New York Citv. N.Y. 

PL 7-1693

MARTELLIS GREENHOUSES

Whitedeer Court off Greenlawn 
Road. Huntington. L. I.

516 HA 7-1172

MIKE’S MOBILE
Welding and Repair Service

233 Jackson St. Englewood. N.J.
201 569-1110

MORELLA'S LAWN 
ORNAMENT INC.

Route 22 Branchberg. N.J. 
Call 201 RA 5-7670

WILLIAM G. BARRIE. INC.

264 Sherman Ave.
NEW YORK CITY. N Y. 10034 

Call WI 2-3090

NEW QUINTANA LUNCH

Mr. Felipe Cisto Prop.
Specializing in Spanish Foods

448 State St. Perth Amboy, N.J.
201 VA 6-9568 •

NEW PARKWAY 
CHINESE RESTAURANT 
Genuine Chinese Dishes 

Take Out Orders Air Conditioned 
2149 Bay Parkway 
BROOKLYN. N. Y. 

HI 9-0916
OLSON BROS. MACHINE TOOL 

AND SAW CO.
New Address: 32-33 St.
BROOKLYN. N.Y. 11232 

Manufacturers of Industrial 
Mechanix and Hardware Blades 

Tel. SO 8-3554-5-6-7

O’ROURKE EXCAVATORS 
CORPORATION 

Excavating Rubbish Removal 
777 East 96th St. 

Brooklyn. N.Y. 
346-1313

OXFORD MARKETS
High Grade Meats — Poultry 

Fish — Groceries — Fruits and
Vegetables

907 Madison Avenue
Bet 72 and 73 streets

NEW YORK CITY, N. Y.
Call LE 5-4410 ask for

Fred Metsch

SCALA BROS.
Pastry Shop Specializing in 

Wedding and Birthday Cakes 
7017 Ft. Hamilton Pk. way.
530 Metropolitan Avenue.
TE 6-1844 — EV 4-2631 

BROOKLYN. NEW YORK
SING LONG LOW 

RESTAURANT 
Cantonese Food Finest 

Chinese Cooking 
200 E. 59th Street 

New York City. N. Y. 
EL 5-4622

TONY’S HYLAN PIZZERIA 
For Pizza Pies — Heroes — 

Calzone Sicilian Pies 
To Eat Here or To Go 

Hot — Fast Home Delivery 
984-9731 

4125 Hyaln Blvd.. 
Great Kills. S.I.N.Y.

TUCKY’S PIZZERIA

151 New Dorp' Lane 
Staten Island. N.Y.

EL 1-5566

TUNG LUCK
Cantonese Style Dishes 

Take Out Orders 
Air Conditioned

11 Mott St. New York 
WO 2-9821

TRANSMISSION CO. INC.

Transmissions Rebuilt and 
Resealed

52-21 Van Dam Street
Long Island City, N.Y.

Ex 2-2361

GOWEN FUNERAL HOME 

Joseph J. Staudt, Director

233 Somerset St..

NEW BRUNSWICK. N.J.

201 KI 5-1344

DISPLAY

REST HOME FOR ELDERLY 
PERSONS 

Excellent Food — Wonderful 
Care — Reasonable Rates 

Lie by State of N.J. 
186 Comely Rd. 

LINCOLN PARK. N.J. 
Call 694 — 2634

Norilc £eros meniškos fotogrnfi jo<- —
PORTRETO - ŠEIMOS - VAIKŲ 

‘vairiu progų: vestuvių, krikštynų, gimtadienių. pobOviti ir kt nuo
I trauku: norite atnaujinti sena fotografiją? Jums geromis saivgomu ) 
L padsrvs — k

i , VYT. MAŽELIS t
i 1
, Tel. HYacin* 7-4677 (

422 Monahan Street. Ridgewood. Brooklyn. N Y

LITAS Investing Co. Inc.
kviečia

, Pirkti akcijas su garantuotu dividendu ir augančia verti'
j Taupyti — atidarant sąskaitą (ligi 5,L>%)

Skolintis automašinoms, namu remontui, akciją pirkimui 
Dėl prospekto ir kitais reikalais:

I V. VEBELIŪNAS. 100-21 89lh Ave.. Richmond Hill N. Y.; H1 1-6.:**, 
A. VEDECKAS, 83 Morgan St.. Stamford. Conn. — Tel. /.Zb-v.

•
I Darbo valandos: šiokiadieniais 6-9 vai. vak.; šeštadieniais 9-4

WINTER GARDEN TAVERN
Inc.

VYTAUTAS BELECKAS
Savininkas

-- •--
Salė vestuvėms ir kitokioms pra
mogoms. Be to. duodami polaido- 
tuviniai pietūs. Pirmos rūšies lie
tuviškas maistas prieinama kaina.

1883 MADISON STREET
BROOKLYN 27, N. Y 

(Ridgewood)
Tel. EVergreen 2-6440

WHITE HORSE TAVERN 
baras - restoranas
PRANAS BRUČAS, savininkas

86-16 JAMAICA AVE. Woodhaven, N.Y. 11421
Tel. Virginia 6-9519

SALĖ VESTUVĖM. SUSIRINKIMAM BEI KITIEM POBŪVIAM 
Salėje gali tilpti 100 dalyviu

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 BROOKLYN, N. Y. 11206

Telefonas STagg 2-5938

JUOZO ir IZABELĖS MISIŪNŲ

RAY’S LIQUOR STORE
Galima gauti Įvairiausios rūšies amerikiečių ir importuo
tų gėrimų . . . Didžiausias pasirinkimas degtinės ir vyno.

103-55 LEFFERTS BLVD. RICHMOND HILL, N. Y.
Telefonas: Virginia 3-3544

REPUBLIC Liquor Store, Inc.
322 Union Avenue, Brooklyn II, N.Y. 

Telefonas EV 7-2089
JUOZAS BRUŽINSKAS, Manager

Didelis pasirinkimas įvairių: vynu, degtiniu, konjaku, midų 
šventėms bei kitokioms progoms

S & C, MEAT MARKET
ANTANAS VAITKUS, vedėjas

___________Mcr-lte* • mi- »«» k

84-09 Jamaica Ave., Woodhaven 2I. N.Y. Tel. VI 9-5077
340 Grand Street, Brooklyn II, N.Y. Tel. STagg 2-4329
9I-I5 Jamaica Avenue, Woodhaven, N.Y. — Tel. 44I-4554

Papigintomis kainomis priimame užsakymus
VESTUVĖMS ir POBŪVIAMS

Pristatome j namus lietuviškus skilandžius ir sūrius

We take all orders special price for Weddings and Parties 
Home-Made Bologna
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<jįp SPORTAS
Sekmadienį į Kingston N.Y.
Ateinantį sekmadienį Lietu

vių Atletų Klubo pirmoji fut
bolo komanda vyksta žaisti pir
menybių rungtynių net į 
Kingston, N.Y. Prieš šį vienetą 
mūsiškiams dar niekados nete
ko žaisti, nes jis visą laiką pri
klausė Central N.Y. futbolo ly
gai ir tik šiais metais priimtas 
į mūsų DAFB, tad apie jo pa
jėgumą veik nieko negalima 
pasakyti. Rungtynės įvyks — 
2:30 vai., Route 28, Morgan 
Hill Road, Oehlers Mountain 
Lodge, Kingston, N.Y.

šeštadienį pirmenybių 'kovas 
pradeda ir mūsų mažučiai; jie 
žaidžia prieš Eintracht 3 vai., 
Eintracht Oval, Astoria L. L 
Jaunučiai turi draugiška susiti
kima su BW Gottschee taip pat 
3 vai. savo aikštėje, t.y. Atlan
tic ir Fountain Avės, East N. 
Y.

Pereitą sekmadienį, kaip bu
vo tikėtasi, mūsų pirmoji fut
bolo komanda gavo pirmuosius 
pirmenybių taškus. Gaila, kad 
taškai neiškovoti aikštėje, bet 
užskaityti mūsiškiams be ko
vos, nes Stamfordas nepasiro
dė. Na, bet du taškai vis lieka 
dviem taškais, pridėjus dar pa
sekmę 6:0.

Mūsiškiai, atrodo, jau šią sa
vaitę pradės treniruotes Frank
lin K. Lane mokyklos salėje, 
tad reikalai pirmenybių lente
lėje pagerės.

Pereitą šeštadieni žaidė jau
nučiai draugiškas rungtynes su 
Blue Star ir pralaimėjo 0:3 
(0:1).

Nukeltas Sporto Sąjungos 
suvažiavimas

Spalio 16-17 numatytas Šiau
rės Amerikos Lietuvių Fizinio 
Auklėjimo ir Sporto Sąjungos 
(vardas kaip matote visai ne
trumpas) suvažiavimas—konfe
rencija nukelta Į spalio 30-31 
Clevelande. Centro Valdyba 

■yra numačiusi plačią ir aktua
lią dienotvarkę: -Vienu iš pir
mųjų dienotvarkės taškų —Lie
tuviškumo problema, bene pa-

Tėvų komiteto narei VANDAI- VALAITIENEI ir dukre
lėm, brangiam vyrui ir tėveliui

VYTAUTUI VALAIČIUI
tragiškai žuvus, gilią užuojautą reiškia

Maironio šeštadienines mokyklos mokiniai, 
mokytojai ir tėvu komitetas

Mylimam vyrui ir tėveliui
AfA

VYTAUTUI VALAIČIUI

tragiškai žuvus, žmonai Vandai ir dukrytėm reiškiame 
širdingiausią užuojautą ir kartu liūdime

G uodą ir Sigitas BOBELIAI
Nijolė ir Jonas L LENAI

A > A

VYTAUTUI VALAIČIUI

tragiškai žuvus, jo žmoną Vandą ir dukreles nuoširdžiai 
užjaučia ir kartu liūdi

ŠVIESOS - SANTAROS FEDERACIJOS
New Yorko Skyrius

Motiejus ir Uršulė Povilaičiai, Darbininko skaitytojai, spalio 2 atšventė sa
vo vedybinio gyvenimo 25 metų sukaktj. Jų dukterys jiem buvo surengusios 
pobūvį. Nuotr. R. Kisieliaus

ti svarbiausia. Tikėtina, kad 
vadovybė, padedant suvažiavi
mo dalyviams, čia pašluos tan
kia lietuviška šluota. Paskuti
niosiose ypač krepšinio žaidy
nėse jau ne tik lietuviškai, bet 
iš viso nebuvo galima susikal
bėti. Intriguojantis Grybausko 
referatas apie planuojamą nau
ją krepšininkų išvyką, šį kartą 
Europon, bene 1968 metais. Be 
abejo, visiems bus jautrūs fi
nansiniai klausimai, o kai kam 
ir atsiskaitymai. Labai gerai, 
kad numatytas sezono varžybi- 
nio kalendoriaus sudarymas; 
jau pats laikas.

Suvažiavimui linkime gau
saus atstovų skaičiaus bei dar
bingo savaitgalio. Atletas

DISPLAY

EDENWALD 
CONTRACTING CO.
General Contractors

151-45 6th Rd. 
WHITESTONE, NEW YORK 

IN 1-3000

ŠACHMATAI
Veda K. Merkis

Havanos tarpt, turnyre į pabaigą 
įvyko nelauktų dalykų. Po 18 ratų, 
vos 3 ratams belikus lošti. Ivkov 
turėjo 14 ’į tš.. Smyslov 14, Geller 
13. Cholmov ir Fischer po 12 (Fi
scher pralaimėjo prieš Gelerį ir buv. 
Lietuvos čempioną R. Cholmovą). 
Kas begalėjo manyti, kad JAV did
meistris Robert Fischer dar susily
gintų su lyderiais, kai jis buvo atsi
likęs 2’2 taško nuo Ivkovo ir 2 nuo 
Smyslovo? Iš likusių trijų partijų 
Fischeris pakrovė 3 taškus, įveikęs 
lenką Dodą. kubietį Perez ii- vokietį 
Pietsch. Jugoslavas Ivkov sužaidė 
lygiom su Parma, bet pralaimėjęs 
žemiausiai einančiam kubiečiui Gar
cia ii- austrui Robatsch, baigė taipo
gi su 15 tš. Smyslov suklupo prieš 
kubietį Jimenez, lygiom sužaidė su 
Gelleriu ir įveikęs Dodą, laimėjo šį 
stambų turnyrą su 15 lį tš.. pustaš- 
kiu priešaky Fischerio. Ivkovo ir 
Gellerio. kuris taipogi surinko 15 tš. 
šis turnyras Fischeriui užsibaigė 
palyginus, neblogai, tačiau matosi, 
jog jojo poros metų atitrūkimas nuo 
stambiųjų yaržžybų yra palietęs jo 
pajėgumą ir lygį, šiame turnyre jis 
įveikė laimėtoją, buv. pasaulio čem
pioną,- Smyslovą. Vienok jo pralai
mėjimas prieš Cholmovą, žemiau 
talpinamoj partijoj, rodo nemažai 
silpnų vietų Fischerio žaidime.

Baltieji — R. Fischer, juodieji — 
Cholmov.

1. e4 e5 2. Žf3 Žc6 3. Rb5 a6 4. 
Ra4 Žf6 5. 0-0 Re7 6. Bei b5 7. Rb3 
d6 8. c3 0-0 9. h3 2a5 10. Rc2 c5 11. 
d4 Vc7 12. Žbd2 Žc6 13. d:c5 d:c5 
14. žfl Re6 15. 2e3 Bad8 16. Ve2 c4 
17. Žg5 h6 18. Ž:R f:2 19. b4 Žd4! 
20. c:ž e:d4 21. a3 d3 22. R:d3 B:R 
23. 2g4 Kh7 24. e5 Ž:Ž 25. Ve4-r g6 
26. V:2 Bf5 27. Ve4 Vd7 28. Re3 
Vd5 29. V:V B:V 30. f4 g5 31. g3 
g:f4 32. g:f4 Bf8 33. Kg2 Kg6 34. 
Bgl Bd3 35. Kf3+ Kf5 36. Bg7 Rd8 
37. Bb7? Bg8 38. Bb8? Bg7 39. a4 
h5 40. a:b a:b 41. B:b5 Rh4! 42. 
Ke2 Bg2- 43. Kfl Bh2 44. Kgl Be2 
45. Rb6 c3 46. Kfl Bh2. Baltieji pa
sidavė.

Bostono šachmatininkai, spalių 16 
-17 d.d.. didžiojo Bostono atvirose 
pirmenybėse, rungsis dėl Lietuvių 
pereinamosios taurės, kurią yra pa
skyrusi So. Bostono L. P. D-ja. Pra
eitais metais taurę ir Bostono titu
lą laimėjo lietuvis Gediminas Švei
kauskas. penktą kartą pateikdamas 
į lietuvio rankas Bostono čempiono 
vardą (1949 — Tautvaišas. 1950/51 
K. Škėma. 1959 ir 1964 Šveikaus
kas!. Pirmenybės yra atviros, jose 
gali dalyvauti ir kitų miestų šach
matininkai.

WAGNER THEATER
110 Wyckoff Ave., Ridgewood, N.Y.
Kasa atidara: Penktadieniais 6 vai. p.p. 

šeštadieniais iki Almos pabaigos: 
Trečiadieniais — 12 vai. dienos.

Penktadienį, spalio 8 d. — iki 
Trečiadienio, spalio 13, 1965

Linksma, juokinga filmą — 
“VERROCKT -f- ZUGENAHT”

Vaidina:
V. Bach, P. Kraus, R. Platte, ir k.

Priedinė filmą:
“Der Bauernrebell”

Ir vėliausia vok. įvykių apžvalga.

AJA
VYTAUTUI VALAIČIUI

tragiškai žuvus, jo žmonai Vandai, dukrelėm, tėvam, broliam, 
scscrci ir kitom giminėm nuoširdžią užuojautą reiškia

Aušra ir Antanas ŠAKALIAI, 
Rejiata ir Tadas ALINSKA1, 
Vytautas MAŽELIS

DISPLAY DISPLAY

SPIELMAN’S RESTAURANT
Home Cooking — Excellent 

Cooking
1097 First Avenue.

NEW YORK CITY, N.Y.
Tel. TE 8-9814

DOCKE’z florist
1561 Third Avenue

Specializing in Wedding Bouquets 
and Funeral Designs 

Deliveries within 50 mile Radius
Cail SA 2-7699 

tATSY’S 
METROPOLITAN REST

Best Italian Food Served 
Choice Wines — Liquors Beer 

Air Conditioned
1999 Westchester ave.

Bronx, N.Y.
822-9062

ALL AND OVER ROOFING CO.
For service and Reliability

18 Second Aveenue
NEW YORK CITY

Call GR 3-6012

DIANES BAKESHOP
For the Finest in Bakery 

Products We Use the Finest 
of Ingredients

Call 914 942-0112
ask for Mr. Joseph Herman

SAL’S PIZZA
The Best Pizza in Town 

829 Ninth Avenue
NEW YORK CITY, N.Y.

(Near 55th St.)

MARY IMMACULATE 
HOSPITAL ASSOCIATES

Jamaica, New York
AX 1-3300

JOHANNE L. NIELSEN
Women’s Apparel 

Half Sizes — Evening Clothes 
Afternoon Sportswear

971 Van Duzer — Staten Island 
Open Late Thurs. and Fri.

GI 2-0907

ABC BODY CO INC.
Fleet Service Specialists 

Auto Body Builders 
Repairers and Painters 

Tank Work 
Truck Refrigeration

1616-1630 Atlantic Ave 
Brooklyn 13. N.Y.

SL 6-0301-2-3

BERNIE PLUTZER 
DELICATESSEN 
Called Buddy’s

99 Richmond Ave. S. I.
For the Finest in Foods 
Home Made Salads —

Our Specialty 
Open 6 Days A Week 

Call GI 2-3014

RESTAURANT

HAMARACK HOUSE
Catering from $3.25 per person 
Many dates are still available 

The Newest and most elegant res
taurant and cocktail lounge an
nounces — WEDNESDAY: prime 
dinner including cocktail of your 
choice $3.95 Weekdays: 12 to 1 AM, 
Saturdays: 5:30 to 3 AM. 21st St. & 
Jackson Ave., Long Island City. For 
reservations call 937-3663

Diners Club — American Express

ESPOSITO
MEAT MARKETS
Open 6 days a week 

Prime meats barbecue cooking 
Fruits and vegetables Home made 

sausage and corned beef.

177 Columbia Turnpike 
377-9363 Florham Park N.J.

Delfino
Restaurant

CONTINENTAL CUISINE 
Delicious Italian Dishes

Cocktail Lounge

Air Conditioned

68 Fifth Avenue

New York City

OR 5-7379

TODE’S INN
RIDGEFIELD, CONN.

Tel. 438-8282
4 West Lane (at the Fountain) 

Route 33 and 35

“A Famous Country Inn”

Fine French Cuisine

Sunday Brunch (12 Noon to 3 PM)

Luncheon - Cocktails - Dinner

Closed Tuesday

VANESSA LUXURY APARTMENTS
Total Electric Living

Two story duplex, bedrooms and bathroom upstairs. Kitchen, dining 
room, living room downstairs Two private entrances — rent 225.00 
3j/2 rooms — $139.00

Mrs. C. W. Macaluso owner-Manager phone: 288-0842

281 Polifly Road Hackensack (opposite Rte. 80)

LIUDOS MIKULSKYTĖS

Vyrišky ir moteriškų drabužių 
krautuve

Krautuvėje yra didelis įvairiausių drabužių pasirinkimas. 
Taip pat gaunamos visokiausios medžiagos siuntiniams į 
Lietuvą. Krautuvės adresas:
95-04 Jamaica Ave. Tel. 849-7240

ARTĖJANČIOMS ŠVENTĖMS
seniausia, viena iš pirmųjų siuntinių firmų Amerikoje

GLOBE PARCEL SERVICE
INC.

priims iš jūsų siuntinius, garantuodami, kad jie bus pil
numoje ir saugiai įteikti Jūsų giminėms ir artimiesiems 
U.S.S.R, Jūsų siuntiniai—dovanos bus įteiktos trumpiau
siu laiku. SIUNTINIAI IŠSIUNČIAMI KASDIEN. JŪS 
GAUNATE ATATINKAMĄ GAVĖJO PAKVITAVIMĄ. 
UŽSAKYMAI PAŠTU IŠPILDOMI PER 24 VALANDAS.

Visomis šventėms dovanomis kreipkitės į mus 
ir mūsų skyrius.
Vyriausia įstaiga

Globe Parcel Service, Ine.
716 Walnut St., Philadelphia, Pa. 19106; Tel. WA 2-0100

CENTRINĖ JSTAIGA 
NEW YORKUI
220 Park Avenue South 
Phone: 982-8410
U ptown
PHILADELPHIA, Pa. 19123 
632 W. Girard Avenue 
WAInut 5-8878
BALTIMORE 24, Md. 
3206 Eastern Avenue 
DI 2-2374
BOSTON South 27, Mass. 
390 West Broadway 
AN 8-8764
CHICAGO 32, III. 
4102 Archer Avenue 
FR 6-6399
Branch
CHICAGO 22, III. 
2242 W. Chicago Avenue 
BE 5-7788
CLEVELAND 3, Ohio 
7023 Superior Avenue 
UT 1-0807
DETROIT 10, Mich. 
6460 Michigan Avenue 
TA 5-7560
ELIZABETH, NJ. 
943 Elizabeth Avenue 
EL 4-7608
HAMTRAMCK 12, Mich. 
11415 Jos. Campau Avenue 
TO 8-7940

DISPLAY

DOROTHY B. POWELL
Custom Made Clothes 

Alterations and Copying
605 West 156th Street 

NEW YORK CITY, N.Y.
Call FO 8-4033

OUTSTANDING PIANO AND 
ACCORDION INSTRUCTION 

Given by Certified Teacher 
Board of Education 
Home or Studio call 

PR 2-0602

PUBLIX PET SHOP
40 Cortland Street 
NEW YORK CITY 

Call CO 7-8764
FORMERLY ROULSTON’S

Groceries — Vegetables Fruits 
Frozen Foods — Beer Soda

We Deliver—374 Van Duzer St.
Stapleton, SI.

Ask for Mr. Al. Klingele, Mgr.
Call SA 7-5446

LINKS TRUCKING 
COMPANY 

Service is our Motto 
1239 DeKalb Ave. 
BROOKLYN, N.Y. 

Call GL 5-1005
MARIST HIGH SCHOOL 

1241 Hudson Blvd and 
115 W. 8th St.

BAYONNE. NEW JERSEY 
Marist Brothers

Brother Sixtus Victor Principal 
 201-437-4544

SERVICE
JACK CLEMENTE’S 

PRO SHOP
Carry full line of Bowling Balls - 
trophies, bowling shirts, shoes; ex
pert drilling while-u-wait. ■ AMF - 
Manhattan - Jubilee. 297 Wyckoff 
Ave. Ridgewood, Qns., N.Y. EV 1- 
5304. Member of Pro. Bowlers Assoc.

KANSAS CITY, Kansas 
18 S. Bethany 
AT 1-1757
LOS ANGELES 26, Calif. 
3216 Sunset Blvd. 
NO 5-9887
MIAMI 37, Florida 
2755 Biscayne Blvd. 
FR 9-8712
MINNEAPOLIS 14, Minn. 
217 E. Hennedin 
FE 2-4908
NEW BRITAIN, Conn. 06051 
% N. Yazkewich
165 Hartford Avenue
OMAHA 7, Nebr. 
5524 S. 32nd Street 
731-8577
PITTSBURGH 22, Pa. 
346 Third Avenue 
GR 1-3712
ROCHESTER 21, N.Y. 
683 Hudson Avenue 
BA 5-5923
SAN FRANCISCO 22, Calif. 
1236 Ninth Avenue 
OV 1-4229
SEATTLE, Washington 98103 
1512 N. 39th Street 
ME 3-1853
TRENTON, NJ. 
730 Liberty Street 
LY 9-9163

“VENTA”
Heme Improvements

Co.
Atlieka visus namų vidaus re
monto ir modernizavimo dar
bus, įrengia rūsius (basements) 
pastoges (atikas) ir t.t. Dar
bas atliekamas sąžiningai pa
tyrusių lietuvių stalių už pri
einamą kainą. Kreiptis:

J. BAND2IUKAS
84-12 102nd Street 

Richmond Hill, N. Y. 11418 
Tel. VI 7-2772

LIETUVIŲ ADVOKATAI

C. A. VOKET
VOKIETAITIS

ADVOKATAS
41-40 74th Street 

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

Stephen Bredes, Jr.
ADVOKATAS

37 Sheridan Avenue 
Brooklyn 8, N. Y.

Telef. — APplegate 7-7083

LAIDOJIMO DIREKTORIAI

VAITKUS
FUNERAL HOME

197 WEBSTER AVE.
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

Tel. EVergreen 7-4335

STEPHEN AR0M1SKIS
(ARMAKAUSKAS) 

Graborius-Balsamuotojas 
MODERNI KOPLYČIA

423 METROPOLITAN AVE.
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 AVE.

Brooklyn, N. Y.

J. B. SHALINS
- Šalinskas

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 
84-02 JAMAICA AVE.

(prie Korest Parkway Station) 
WOODHAVEN, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves
Koplyčios nemokamai visose 
miesto dalyse; veikia ventiliacija 

Tel. Virginia 7-4499

THEODORE WOLINNIN,
INC.

E. JOSEPH ZEBROWSKI 
Laidotuvių direktorius 

MODERNIŠKA 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

Inc.
PETRAS KARALIUS, sav.

Laidotuvių direktorius 
ir balzamuotojas 

74 PROVIDENCE ST. 
Worcester, Mass.

PL 4-6757 PL 4-1165

A. ANDRIUŠKEVIČIUS
LAIKRODININKAS 
-JUVELYRAS

Auksas - sidabras - deimantai
laikrodžiai

9408 Jamaica Ave.
Woodhaven 21, N. Y.

VI 7-2573
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DARBININKAS
m» m>Js 
NAUJIENOS,

Tėv. L. Andriekus, pranciš
konų provincijolas, iš Kenne- 
bunkporto buvo atvykęs į New 
Yorką, dalyvavo popiežiaus die
nos iškilmėse, kitas dienas tvar
kė Įvairius vienuolyno reikalus. 
Išvyko atgal Į Kennebunkportą 
ketvirtadienį.

Kun. P. Butkus, Sydnėjaus 
lietuvių kapelionas, besivečiuo- 
jąs Amerikoje, spalio 6 iš New 
Yorko išskrido i New Mexico 
pas savo draugus. Iš ten keliaus 
Į Kaliforniją ir lapkričio gale 
grįš Australijon.

Jonui Aisčiui spalio 5 pada
ryta vidurių operacija George 
Washington University ligoni
nėje Washingtone. Anksčiau 
jis gyveno New Yorke’, prieš 
keletą metų išsikėlė i Washing- 
toną ir dirba kongreso bibliote
koje.

Kat. Motery Sąjungos 24 kuo
pos susirinkimas šaukiamas spa
lio 10 d. po 8 v. mišių Angelų 
Karalienės parapijos salėje.

Kat. Motery Sąjungos 29 kuo
pos mėnesinis susirinkimas bus 
spalio 10 d. 1 v. popiet Apreiš
kimo parapijos salėje.

Angely Karalienės parapijos 
vakaras-koncertas bus spalio 
24, sekmadieni, Maspetho pa
rapijos salėje. Pradžia 5 v. po
piet. Šokiai nuo 7 v.v.

Už Marijonos Ramošienės vė
lę mišios bus spalio 9 d. 9 v. r. 
pranciškonų vienuolyno koply
čioje. Giminės ir artimieji pra
šomi dalyvauti.

Ateitininku Federacijos val
dyba susirinks posėdžio ši šeš
tadienį, spalio 9. Darbininko re
dakcijos patalpose svarstyti ak
tualiųjų Federacijos reikalų.

Unfurnished Apartment for 
rent. Boro Park 39th St. 4 light 
rooms, ground flo or S60.0 0. 
Call UL 4-0626.

Ieškomas 6 skyriaus vaikui 
mokytojas — korepetitorius. 
Skambinti HY 8-0085.

Woodhavene išnuomojamas 
6 kambarių butas. Dėl apžiūrė
jimo skambinti vakarais nuo 
5 vai. GL 6-2185.

Parduodamas namas Great
Neck N.Y. Plytinis 2-jų aukš
tų, 6 kambarių, garažas, skly
pas. 71x118 pėdų. Kaina — 
25,000. Telef. 516 HN 6-9384.

Reikalingas mėsininkas-krau- 
tuvės tarnautojas—full or part 
time, kalbąs lietuviškai, lenkiš
kai ir rusiškai. Skambinti: H Y 
8-3001.

Redakcija ........... .........  GL r--728l
Administracija ............. GL 2-2923
Vienuolyną* .............. GL 5-7068
Spaustuvė .................. GL 2-6916

Darbininko vakare spalio 3 
šv. Silvestro salėje dalyvavo ne
maža žmonių. Programa prasi
dėjo 5 vai. Pradžioje K. Matu- 
zas parodė Lietuvos vaizdų fil
mą. Filme matėme nepriklauso
mos Lietuvos laikus — jos gam
tą ir žmones, miestelius, spor
to šventes, kariuomenę ir k. 
Filmo vaizdai gal kam buvo ir 
matyti, bet visada mieli ir arti
mi lietuviškai širdžiai. Gaila, 
kad, rodant filmą, salėje buvo 
blogas aptemdymas. Tolimesnė
je programoje padainavo jau
nutė, kokių 4-5 metų daininin
kė Janina Mathews, solistės Lio
nės Juodytės Mathews dukrelė. 
Ji nuotaikingai padainavo dvi 
lietuviškas ir dvi angliškas dai
neles. Toliau spalvingai akor
deonu pagrojo V. Keraminas. 
Šokių metu jaunimas linksmino
si vyresnieji turėjo progos pa
sikalbėti ir pasivaišinti.

Šia proga Darbiniko admi
nistracija nuoširdžiai dėkoja: 
Jonui ir Filomenai Vyšniaus
kams, Dudutienei, Kazlauskie
nei, Ant. Vainiui. W. šleideriui, 
L. Senken, Kazlauskui. L. Ul
rich, M. šalinskienei, Rupeikie
nei, Paukštienei, Keraminienei 
ir kietiems, kurie nuoširdžiu 
darbu ir kitokia pagalba prisi
dėjo prie vakaro pasisekimo.

Ieva Milukienė, Darbininko 
skaitytoja, gvv. 107-12 115 St. 
Richmond Hill, N.Y., po ilgos 
•ligos mirė spalio 6. Pašarvota 
Leo F. Kearny laidotuvių na
muose. Laidojama šv. Jono ka
pinėse spalio 9. šeštadienį, po 
gedulingų pamaldų Apreiškimo 
bažnyčioje 10 vi. ryte. Nuliū
dime paliko dukterį Oną Trai- 
nienę ir Mariją Hardern, sese
rį Oną Purėnienę ir gimines.

Eltos Informacijos — biule
tenis lietuvių kalba, iki šiol 
■leistas Vokietijoje, nuo spalio 
pradžios perkeltas į New Yor- 
ka. Adresas — ELTA. 29 West 
57th St.. Fl. 10. New York. N. 
Y., 10019. Išeis kas 10 dienų; 
anksčiau ėjo kas savaite.

Linas Stonys yra studijavęs 
Brooklyno kolegijoje ‘liberal 
arts’ o ne inžineriją, kaip buvo 
klaidingai parašyta praėjusį 
kartą.

Vyr. skaučių židinio sueiga 
įvyks spalio 13 trečiadienį, 8 
v.v. pas sesę Kulpienę. 84-01 
101 St. Woodhaven. N. Y. Tel. 
VI 6-1056. Kviečiame visas da
lyvauti. Laukiame ir naujų na
rių.

L.S.T. Kcrp! Neo-Lithuania 
metinė šventė-balius New Yor
ke įvyks Travelers Hotel, 94-00 
Ditmars Blvd, (prie La Guardia 
Airport) lapkričio 6. šeštadienį, 
8 vai. vakaro. Bilietai gaunami 
skambinant Tel. MI 2-0656.

Metine švente
Elizabeth, NJ. 8 Rugsėjo 12 

buvo Katalikių Mcterų Sąjun
gos 66 Kucpos metinė šven
tė. Apie 60 narių organizuo
tai dalyvavo mišiose parapijos 
bažnyčioje, kur pamaldas atlai
kė ir pritaikintą pamokslą pa
sakė prel. M. Kemežls. Vargo
nais grojo V. Mamaitis, solo 
giedojo B. Miškinis. Po pamal
dų parapijos salėje narės ir sve
čiai susirinko pusryčių, ku - 
riuos paruošė Degutienė. Kakš- 
tienė, Mickienė, Bunienė ir k. 
Pusryčiai buvo pradėti prel. M. 
Kemėžio malda ir pasveikinimu. 
Dar sveikino kun. J. Pragulbic- 
kas. Visiems padėkojo pirmin. 
Justina Bunienė. Šventės me
tu prisirašė trys naujos narės: 
U. Maceikonienė, M. Gerba - 
čiauskienė, M. Craig.

Eilinis susirinkimas buvo 
rugsėjo 26 parapijos salėje. Su
sirinkimą malda pradėjo dva
sios vadas kun. J. Pragulbickas.
Pirm. J. Bunienė pranešė apie
kasos stovį, einamuosius reika
lus ir paprašė išsirinkti naują 
finansų sekretorę, kadangi Ona 
Strimaitienė iš tų pareigų pasi
traukė. Tas pareigas perėmė Jo
sephine Martinkus.

Per paskutinį trumpą laiką 
kuopa nustojo dviejų narių. 
Rugpiūčio mėn. mirė kuopos 
atgaivintoja, ilgus metus buvu
si kucpos finansų raštininkė ir 
daugelio sumanymų ir darbų 
ivykdvtoja Sąjungos garbės na
rė Ona Baltramaitienė. Dėl silp
nos sveikatos velionė paskuti
niu laiku buvo iš aktyvios veik
los pasitraukusi ir jau pusę me
tų gyveno Putnam, Conn., sene
lių namuose. Po trumpos ligos 
ji ten ir mirė. Palaidoti buvo 
parvežta į Elizabethą. Rugsėjo 
mėn. staigiai ir netikėtai mirė 
Agota Stagniūnienė. Kuopos 
Valdyba ir narės reiškia nuošir
džią užuojautą sūnui Kaz. Bal
trą maičiui ir a.a. Agotos Stag- 
niūnienės dukteriai ir sūnui 
peranksti palaijusiam mo
tiną.

Keturios kuopos narės nete
ko savo vyrų: Mary Martin, 
Marta Venskienė, Anna Crain. 
Anna Buzienė. Joms visom val
dyba ir sąjungietės reiškia gi
lią užuojautą. (E.)

Maironio mokyklos mokytoja Rūta 
klausosi.

Dariaus Lapinsko kūrinių 
koncertą spalio 10, sekmadienį, 
4 vai. popiet Brooklyno kolegi
jos Whitman salėje galima pa
siekti: IRT 7 traukiniu, išlipti 
Flatbush Ave.; IRT Lexington 
linija, persėdant į IRT 7 Avė. 
liniją Nevins St. arba Franklin 
Ave.; BMT linija, persėdant į 
IRT liniją Times Sqaure, Fulton 
St. arba Atlantic Ave. Autobu
sais — Flatbush and Nostrand, 
išlipti tų dviejų gatvių sankry
žoje. Automobiliais — važiuoti 
iki Flatbush ir Nostrand Avės, 
susikirtimo, kur yra Hiller PI.; 
ta gatvelė nuveda į Brooklyno 
kolegiją. Automobilius galima 
statyti aplink visą kolegiją.

DARBININKAS

Dail. Birutė Vilkutaitytė-Gedvilienė savo parodos metu Apreiškimo parapijos salėje spalio 2.
Nuotr. R. Kisieliaus

INFORMACIJOS APIE LAPKRIČIO 13 MANIFESTACIJĄ
Eesti Postimees, New Yorke 

leidžiamas estų laikraštis, ener
gingai ragina savo tautiečius 
prisidėti prie lapkričio 13 ma
nifestacijos. Primena 1917 me
tų stambią estų demonstraciją 
Petrapily, ir sako, kad dabarti
nė estų išeivių karta turi proga 
pasirodyti, jog jie neprastesni 
už savo tėvus. Jei lietuviai tiki, 
kad sutelks manifestacijon 
bent 10 tūkstančių (lietuviai ti
kisi net daugiau), tai sako, ir es
tai lygiai kaip ir latviai gali su
važiuoti ingi po 10 tūkstančių! 
Specialiame atsišaukime kvies
damas visus į Madison Square 
Garden, laikraštis pasižada kas 
numerį smulkiai informuoti, 
kaip vyksta manifestacijos or
ganizavimas.

Čekoslovakų JAV Tautinės 
Tarybos pirm. Vlasta Vraz raš
tu pranešė, kad atsiųs į mani
festaciją savo delegaciją ir pri
sidės lėšomis. Nurodė, kad su
sisiekę su Chicagos manifesta - 
cijos komiteto pirm. Kregždžių, 
kad rašysią apie manifestaciją 
savo laikraščiuose, ir kad esą 
iš jų tarpo norinčių net ir iš 
Chicagos tą dieną drauge su 

DARIAUS LAPINSKO

KONCERTAS

Ruzgaitė moko tėvynės pažinimą. Pirmo skyriaus mokinės jos atydžiai
Nuotr. R. Kisieliaus

spalio 10, sekmadieni 
4:00 vai. popiet 

Brooklyno kolegijos

WALT WHITMAN AUDITORIJOJE
Bedford Ave. ir Avenue H

Dalyvauja:
solistė
Aldona Stempužiene
pianistė
Aldona Kepalaitė
ir
Edw. Cerberio vadovaujamas
Filharmonijos 
orkestras

Diriguos kompozitorius
Darius Lapinskas

Bilietų kaina $5.00. $3.00 ir $2.00

Visus maloniai kviečia atsilankyti

New Yorko Ateitininkai

lietuviais vykti New Yorkan. 
Todėl labai svarbu, kad vieti
niai komitetai visur susisiektų 
su savo vietovės estų, latvių ir 
kitų suinteresuotų ar galinčių 
susiinteresuoti vadovais ir su
teiktų jiems visas reikalingas 
informacijas apie manifestaci
ja-

Akademinis Skautu Sąjūdžio 
vadija nutarė paskatinti visus 
AbS padalinius įsijungti į ma
nifestacijos organizatorių eiles, 
ypač į lėšų telkimą, o taip pat 
rengtis dalyvauti patiems, pasi
sakyti tuo reikalu spaudoje ir 
skleisti žinias apie šį žygį ne
lietuvių tarpe.

Prel. J. Balkūnas, Tautos 
Fondo pirmininkas ir KLNA 
garbės pirmininkas, energingai 
pabrėžia, kad ši manifestacija, 
nors reikalaujanti didelių išlai
dų. vistiek negali būti ir nėra 
per brangi. .

Bilietus į lapkričio 13 mani
festaciją geriau užsisakyti tie
siai iš bilietų paskirstymo biu
ro. Adresas: Mr. V. Padvarietis. 
24*_> Ten Eyck St. Brooklyn. 
N.Y. 11206. Taip greičiau ir 
tvarkingiau, nes atkrinta užsa

kymų persiuntinėjimas iš cent
rinės raštinės. Bilietų kainos 
yra po 3. po 2 ir po 1 dolerį 
(pastarieji balkone).

Rochesterio (N.Y.) komitetas 
jau atsiuntė 300 dolerių už šim
tą bilietų. Ten iš viso tėra apie 
500 lietuvių, bet jie pasiryžę 
bent šimtas ar daugiau atvykti 
manifestacijon. Be to. Roches
terio lietuviai rūpinasi ne tik 
savim, bet ėmėsi ir “misionie
riško" darbo; jie surado taliki- 
ninkų. apsiimančių manifesta
cijos organizavimu rūpintis ir 
trijose Kanados kolonijose: Ha
miltone (A. Pilipavičius). St. 
Catherine (J. Alonderis) ir Oak- 
villėj (A. Lukas). Kalbina neat
silikti ir Buffalo (N.Y.) koloni
ja. Tą reikalą iš sakyklos ir pa
rapijos biuletenio uoliai garsi
na klebonas kun. Pr. Vaitkevi
čius. o per lietuvių radiją —jo 
vedėjas J. Jurkus, kun. Pr. Va- 
h.kevičius. A. Cieminis, Br. 
Kriękys ir pulk. Liormanas.

Kaarrty N.J.) komitetui va
dovauja lietuvių parapijos kle
bonas kun. Jonas Scharnus, tal- 
kinir.kaujamas L.B. apyl. pirm. 
Antano Vitkaus. SLA veikėjos
Br. Macijauskienės. dr. St. 
Skripkaus. O. Skurvydienės. 
Armino. Pr. Vaiskaus ir kt. IŠ 
čia pilnas autobusas demonst
rantų buvo nuvykę Washing- 
tenan gegužės 15. Didžiajai ma
nifestacijai ruošiasi dar uoliau.

(KLNA)

1965 m., spalio 8 d., no. 67.

Žygio i Jungtines Tautas rei
kalu sukviestame rugsėjo 14 su
sirinkime nutarta surinkti Bos
tone bent 2009 dolerių ir apie 
1000 žmonių, kurie lapkričio 
13 nuvyktų į New Yoiką ir da- 
lyvautų manifestacijoje. Įvai
riem darbam atlikti sudarytos 
kelios komisijos.

LDS seimas. Spalio 16 So. 
Bostone įvyks Lietuvių Darbi
ninkų Sąjungos (LDS) seimas. 
Seimas pradedamas mišiomis 10 
vai. ryto šv. Petro parapijos 
bažnyčioje. Mišias aukos ir pa
mokslą pasakys kun. A. Kon- 
tautas. LDS valdyba galvoja, 
kad šis seimas bus sąjungos lik
vidacinis ir todėl kviečia visus 
narius seime dalyvauti.

Pamaldos latviams. Spalio 19 
12 vai. šv. Petro parapijos baž-
nyčioje bus mišios ir sakomas 
pamokslas latviams. Mišias au
kos latvis kunigas Jurans Pu- 
dans.

Atlanto rajono skautai ir 
skautės ruošiasi įsigyti savo sto
vyklavietę. Jiems talkininkauja 
tėvų komitetai ir paskiri skau
tų bičiuliai. Bostono Žalgirio 
tunto skautai buvo kelioms die
noms išvykę skinti obuolių ir 
tuo savo darbu stovyklavietės 
fondui uždirbo 121 dol. Skynė
jais buvo A. Valančiūnas. A. 
Bakšys. A. Vaika, R. Gudins- 
kas. J. Venckus ir J. Bichnevi- 
čius.

Kaukių balius. Bostono skau
čių židinys spalio 16 Liet. Pi
liečių Draugijos namų salėje 
ruošia kaukių balių. Pelnas ski
riamas skautų stovyklavietei 
pirkti.

Šv. Vardo Draugija spalio 10 
d. 8 vai. ryto dalyvaus mišiose. 
Po mišių salėje po bažnyčia į- 
vyks draugijos pusryčiai ir su
sirinkimas.

Ruošiasi jubiliejui. Šv. Petro 
parapijos klebonui kun. prel. P. 
Virmauskiui kitais metais birže
lio 2 sueina 50 metų kaip buvo 
įšventintas kunigu. Parapijos 
kunigai ir parapiečiai jubllie-
jaus proga rengia parapijos me
tinę vakarienę birželio 12 
Blinstrubs Village patalpose. 
Vakarienės metu ir bus pagerb
tas jubiliatas. Vakarienės komi
tetą sudarys sausio 18 d. 7:30 
v.v. klebonijoje šaukiamas pa
rapijos darbuotojų susirinkimas.




