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Azijoj, Amerikoj, Afrikoj kariniai veiksmai nesilpsta
Propaganda apie taiką ne

likvidavo ginkluotų konfliktų 
Azijoje, Amerikoje ir Afriko
je. Karinė Įtampa tebeina, kur 
nėra sprendžiami klausimai, 
dėl kurių kilo karas.

Vietname amerikiečių kariuo
menės jau 145,000. Numatoma 
iki 200,000. Australijos parla
mente opozicijos vadas skelbė, 
kad jų nujsioiiai dideli — iš 
dešimties karių vienas žuvęs. 
Nuostoliai didėja. Per 8 mėne
sius Amerika neteko 115 lėktu
vų. Amerikos noras derybom 
pasiekti karto tikslą — apsau
goti P. Vietnamą nuo komunis
tų agresijos ir perversmų — 
susilaukė nepasisekimo. Komu
nistai derybų nepriima. Propa
gandą prieš Amerikos dalyva
vimą Vietnamo kare jie perme
tė i Ameriką ir čia rado talki
ninkų — demonstracijas prieš 
vyriausybės politika, prieš P. 
Vietnamo klausimo sprendimą, 
kuris patenkintų laisvės sie
kiančią šalį.

Indijos Pakistano karas bu
vo nutrauktas Jungtinių Tautų. 
Bet J. Tautos nesprendžia pa
ties ginčo klausimo, ir gen. se
kretorius jau pranešė apie 61 
paliaubų pažeidimą. Nei Pakis
tanas nei Indija nesutinka pri
imti padėties, kokia dabar yra. 
Karas tarp Indijos ir Pakista
no pastarajam buvo naudingas 
tuo, kad Kašmiro klausimą pa
vertė tarptautinės politikos 
klausimu. O per 17 metų jis bu
vo jau palaidotas tyloje.

Santo Domingo vidaus karas 
buvo nutrauktas Amerikos Val
stybių Organizacijos. Bet 'kari
nė Įtampa vėl čia atgijo. Spa
lio 17 kariuomenės tankai at-

Pastangos nutildyti kariaujančius, bet nespręsti ginčo klau
simo, kai kur duoda priešingus rezultatus

ze kovoje prieš Kongą. Dau
giausia tuo buvo suinteresuoti 
Kinijos komunistai.

Kinijos ar Sovietų komunis
tai kaip kurstomoji ir griauja-

— Vengrijos atstovybės sek
retorius Londone Laszlo Sza-
bo pasiprašė Amerikos azylio. 
Atvykęs i Londoną buvo tik 
prieš 5 mėnesius.

— Amerikos atstovas Japo
nijoje Reischauer paskelbė, kad 
japonų spauda ir televizija pri
siima ir platina komunistų pro
pagandą ir rengia “revoliuciją 
opinijoje “dėl Vietnamo prieš 
Ameriką.

— JAV Kongresas priėmė 
įstatymą, kuriuo švietimo ir au
klėjimo reikalam skiriama 2.3 
bil. dolerių federalinės para
mos. Stipendijom kasmet ski - 
riama 70 milijonų. Stipendijas 
galės gauti 140.000 studentų.

— Vokietijos parlamento pir
mininku spalio 19 išrinktas vėl 
E. Gerstenmaier. Spalio 20 
kancleriu išrinktas Erhardas. 
Koalicija veikia su laisvųjų de
mokratų partija. Tos partijos 
atstovai Mende ir Schroederis 
išlakė savo pozicijas. Vertina
ma. kad CSU partijos pirmi
ninkas Straussas pratarmė
je. Būdinga betgi, kad Erhar
das pasiskelbė sieksiąs bendra
darbiavimo su Prancūzija, nu
tylėdamas numatytą vizitą Į A-
merlką.

žygiavo Į sostinės.dali, kurią te- 
beva’.do perversmininkai. Kau
tynėse buvo imama gatvė po 
gatvės, žuvo 3 ir daugel su
žeistų. Amerikos Valstybių Or
ganizacijos kariuomenė nesiki
šo. Tik Amerikos helikopteriai 
stebėjo Įvykių eigą. Po šio gin
kluoto konflikto laikinis prezi
dentas Garcia-Godoy paskelbė, 
kad jis nebuvo davęs kariuo

menei Įsakymo žygiuoti. Bet 
jis pakartojo vėl reikalavimą, 
kad visi atiduotų ginklus. O 
perversmininkai to nebuvo pa
darę. Dabartinė padėtis, kurio
je iš vyriausybės pusės buvo 
parodyta daugiau palankumo 
.•perversmininkam. negu ka
riuomenei, neužtikrina taikin
go grįžimo i konstitucinę tvar
dą.

PREZIDENTAS Lyndon B, Johnson yra tiek susveikęs, kad iš ligoninės 
grižo i Baltuosius Rūmus.

Afrikoje Burundi valstybėje, 
kuri yra Kongo kaimynas, spa
lio 19 perveęgmas likviduotas. 
Bet ministeris* pirmininkas bu
vo pašautas. Monarchas, kuris 
yra šios valstybės galva, išliko 
gyvas ir. kariuomenės pade
damas, atgavo valdžią. Kas per
versmą organizavo, dar neskel
biama. Bet kai ką pasako fak
tas. kad monarchas buvo iš
varęs kom. Kinijos atstovų, ku
rie buvo mėginę paversti Bu
rundi valstybe savo veikimo ba-

moji is vidaus jėga tebeslreiš- 
kė taip pat Kolumbijoje. Vene- 
zueloje ir kt. lotynų Amerikos 
valstybėse.

— Indijos min. pirm. Shast- 
ri priešinasi, kad Indija gamin- 
tųsi atomine bombą, kurios rei
kalavo 86 parlamento nariai.

— Ghanoje posėdžiauja Afri
kos vienybės organizacija. Da
lyvauja ir Kongo prezidentas 
Kasavubu. Organizacija boiko
tavo Kongą, kol jame buvo 
Tshom.be.

KARINE TARNYBA ir boikotuojantis
Demonstruojančio jaunimo 

gėlvojimą iš dalies vaizduoja 
CBS spalio 11 pasikalbėjimas 
su jo atstovais' dėl karinės tar
nybos.

Vienas studentas kalbėjo: 
“Aš žiūriu Į tarnavimą kariuo
menėje kaip Į tuščiai pra
leistus dvejus metus tuo laiku, 
kada aš turiu susiplanavęs di
džius darbus, kurie sustiprintų 
mano karjerą”.

Kitas studentas: “Aš nema
nau, kad aš ypatingai .džiaug
čiausi gyvenimo būdu, kurio 
reikalauja karSte tarnyba . .. 
Tikrai, vra geresniu būdu dve- 
jiem ar t re jie m metam praleis
ti” ...

Vaikinas iš grupės, kuri pro
testuoja prieš Vietnamo politi
ką: “Jei nenorite tarnybos, tai 
jai išvengti yra visokių rimtų 
pasiaiškinimų. Taigi yra būdu 
iš jos išsisukti” . . . Jis infor - 
mavo apie knygelę, kurioje su
rašyti bus teki išsisukimo bū-

jaunimas
mentai: humaniškumas, taikos
meilė ir 1.1. Ryškėja ir tikrieji 
argumentai: karjera bei pato
gumai.

Buvęs prez. Eisenhovveris dėl 
tų pareiškimų per televiziją 
spalio 14 sakė buvęs sukrės
tas. jei jaunuolis gali siūlyti 
a: 7.<in;.mąsi h 4 noseksualizmu, 
kad išvengtų karinės tarnybos. 
Kur mes einame, sako Eisen- 
howeris, jeigu jie kalbos lais
vę ima kaip šventą dalyką, bet 
čli pat iš jos tyčiojasi daryda
mi “purvinos kalbos sąjūdi” 
kaip tai darė tie studentai Ber
keley. O atsiliepdamas i stu
dentų demonstravimą, kad jie 
I ditn .kai", Eisenhoweris ver
tino: “Aš visada galvojau, kad 
su netvarka drabužiuose reiš - 
kiasi ir netvarka mintyse”.

Iš kitos pusės pažiūrėjo Mrs. 
Landy, kuri spalio .14 pasikei
tė antausiais su studentu Ma-

Už KENČIANČIU 
BAŽNYČIĄ
Pasaulio Lietuvių Katalikių 

Moterų Organizacijų Sąjungos 
Centro Valdyba New Yorke su
rengė maldos ir susikaupimo 
dieną už persekiojamą Bažny
čią už geležinės uždangos. Spa
lio 10 Maspetho lietuvių para
pijos bažnyčioje Įvyko pamal
dos — Sv. Mišių auka ir prel. 
Jono Balkūno jautrus pamoks
las. Organizacijų vėliavos ir vi
sų maldos bei giesmės kreipėsi 
i Aukščiausiąjį užtarimo ir pa
galbos.

Spalio 17 viešas minėjimas 
surengtas Carnegie Endow - 
ment salėje. New Yorke. Siam 
paminėjimui buvo meniškai pa
daryta persekiojamos Bažny - 
čios Lietuvoje vaizdinės lente
lės. surinkta religini persekioji
mą vaizduojanti medžiaga ir 
pakviestas prel. Jonas Barkū
nas skaityti paskaitą. Kviesta 
dalyvauti minėjime specialiais 
kvietimais, spaudoje ir per ra
diją lietuviai ir ne lietuvių or
ganizacijų atstovai.

Įžanginį žodi tarė Centro V- 
bos pirmininkė M. Galdikienė. 
Programai vadovavo dr. Aldo
na Slcpetytė-Jan nace. Irena 
Sandanavičiūtė meniškai skaitė 
jai skirtą programos dali. Daly
viai buvo supažindinti su Pau
liaus Jurkaus meniškai padary
ta vaizdų iš persekiojamos 
Bažnyčios parodėle. Prel. Jonas 
Balkūnas savo paskaitoje išsa
miai pavaizdavo Lietuvos Baž
nyčios ypatingai sunkų kelią 
komunizmo vergijoje. Jis nu
rodė i milžiniška žala, kurią pa
darė ir daro Bažnyčiai bedie
viškas komunizmas. Jo paskai
tos kai kurie klausytojai prašė 
savo straipsniam ir laikraščiam.

•
Tekią paskaitą turėtų išgirsti 

iangkškai tūkstančiai katalikų. 
Deja, ir pačių lietuvių .minėji
me buvo nedaug. Pasitaikęs 
gražus malonus oras, 'pasauli
nės parodos paskutinė diena, 
sekmadieninis poilsis nutraukė 
nebe vieną nuo valandėlės pa
mąstyti, pasimelsti ir pasiryž
ti už taiką ir persekiojamos

IRENA SANDANAVIČIŪTĖ atlieka 
dali meninės programos. Nuotr. V. 
Maželio.

Bažnyčios išlaisvinimą. Žinoma, 
kad lietuviai katalikai suranda 
laiko ir energijos dalyvauti, au
kotis. dirbti bendriem Lietu
vos laisvinimo uždaviniam. Tai 
yra gražu, reikalinga ir būtina. 
Bet laikas atėjo visiem lietu
viam katalikam, o ypač katali
kų organizacijos nariam, gerai 
Įsisąmoninti, kokios pareigos 
ir uždaviniai yra persekiojamos 
Lietuvos Bažnyčios atžvilgiu, 
ko laukiama iš 'kataliko studen
to, kekia - vieta yra. -katalikų 
moksleivių, sodalicijų. brolijų, 
veteranų ir 1.1. Jeigu šie svar
bieji katalikų uždaviniai nebus 
greitai ir pagrindiniai iš naujo 
iškelti ir visų Įsisamoninti, tai 
lietuviai katalikai gali likt nuo
šaly kovos už Dievą, nors Ji ir 
garbina. K.R.

ALTO VALDYBOS PRANEŠIMAS
PO DEMONSTRACIJŲ JAV:

Azijos komunistai dėkoja
Komunistinės Kinijos ir šiau-

rėš Vietnamo komunistai pa
skelbė “gilią padėką” už de
monstracijas Jungtinėse Vals
tybėse. Amerikoje “Jungtinės 
Kristaus bažnyčios” vadovybė 
paskelbė smerkimą raginimui 
boikotuoti stojimą kariuome
nėn. Kcngresmanas William 
Jennings Bryan Dorn. S. Caro
lines dem., pasiūlė Kongresui 
Surengti apklausinėjimą. FBI 
direktorius Hooveris informavo 
papildomai spalio 19, kaip 
1964-65 kc munis tai infiltravo 
savo idėjas tarp studentų —56

susirinkimuose jie kalbėjo — 
37.600 studentų.

Pasipiktinimas demonstraci
jom ėjo iš karių Vietname, iš 
studentų Įvairiuose universite
tuose. Bet demonstracijų orga
nizatoriai tebežada savo akci
ją stiprinti. Chicagos ’ ’stu
dents for Democratic Society’” 
pasmerkė prezidento Johnsono 
pasipiktinimą demonstracijom 
ir paskelbė, kad ir toliau ragins 
boikotuoti šaukimą kariuome
nėn.

d ai kaip — apsimestas kvailu
mas. homoseksualizmas, sąži - 
nės konfliktai dėl religinių Įsi
tikinimų apie 'karinę tarnyba. 
Žmonės gali sudaryti ad hoc 
religinę bendruomenę ir tapti 
jos dvasininkais ir 1.1. ..

Chicagos naujokų šaukimo 
komisijos narys, išdirbęs toje 
srityje 17 metų vertino: “Saky
čiau. kad 99 iš 100 nenori ka
rinės tarnybos. Jie jaučiasi ne
turi pareigos šiam kraštui jo
kiu atžvilgiu — jie nori im
ti. bet nenori nieko duoti”.

Tuose pareiškimuose protes
tuojančių pasiteisinimo argu-

rain Rutgers universitete. Ji 
pareiškė, kad ji nenorėtų ma
tyti tą studentą pašalintą iš uni
versiteto. "Jei Rutgers imsis 
akcijos, tai turėtu jos imtis 
prieš profesorius, kurie Įtaigo
ja šiuos vaikinus ir merginas" 
(To universiteto “ profesorius 
Eugene D. Genovese viešai pa
reiškė. kad jis sveikintų komu
nistų laimėjimą Vietname. Jo 
pareiškimą kartojo prof. James 
Mellen iš Drew universiteto).

Aš tikiu — kalbėjo Mrs. Lan 
try — šis incidentas pažadins 
amerikiečius pasižiūrėti, kas 
darosi mūsų mokyklose".

Alto Valdybos posėdyje spa
lio Chicagoje apsvarstyti met
menys pranešimų, kurie numa
tomi padaryti Alto metiniame 
suvažiavime spaliu 23-24. bū
tent. Alto reikalai ir santykiai 
su lietuvių organizacijomis. Al
to akcija Vasario 16 minėjime. 
Alto veikla amerikiečių Įstai
gose. Alto literatūros platini
mas ir informacija, Pabaltiečių 
Komiteto veikla ir k. Alto pir
mininkas L. šimutis sutiko pa
daryti suvažiavime apžvalgini 
pranešimą iš 25 metų Alto vei
klos.

Finansini ALT stovi ir bė-

— Belgijos sostinėje Brusse- 
lyje sustreikavo komunistų 
spaustuvės darbininkai, nesuly- 
gę su komunistų partijos vado
vybe dėl algos. Dėl streiko ne
beišėjo Belgijos komunistų lai
kraštis “Raudonoji vėliava” 
(La Drapeau Rouge). Teks strei
kas Belgijos žurnalizmo istori
joje pirmas.

Moksleiviai dedasi prie žygio
— Sv. Antano gimnazija ke

liaus i New Yorlcą. Pranciško
nų šv. Antano gimnazijos mo
kiniai savo vadovybei vienbal
siai išreiškė norą dalyvauti lais
vojo pasaulio lietuvių manifes
tacijoje New Yorke. Šiuo žygiu 
jie nori prisidėti prie Lietuvos 
laisvinimo akcijos. Lapkričio 
12 po pamokų visi mokiniai su 
mokytojais iš Kennebunkporto

Į New Yorką išvyksta dviem au
tobusais. Lapkričio 13 Jie, uni
formuoti ir su gražiu plakatu 
ar vėliava, dalyvaus Madison 
Square Garden programoje ir 
eisenoje prie Jungtinių Tautų. 
Į Kennebunkportą grįš tą pačią 
dieną po iškilmių. Nuo gim
nazijos iki New Yorko yra 320 
mylių.

— Elizabethe, N.J. policija 
Įvedė po 10 vai. draudimą ro
dytis gatvėse paaugliam. Tėvai 
teki policijos žygį remia. Bet 
tekia organizacija kaip “Rasi
nės lygybės kongresas” (Core) 
pareiškė, jog tai esą nukreipta 
prieš negrų jaunimą.

— Kovai su skurdu Bronx- 
as buvo gavęs 12 mil. Dabar 
daug triukšmo, kad pinigai bu
vo vartojami neatsakingai ir 
800,000 išleista nepateisinamu 
būdu.

— Feliksas Juzupavas, 79 
metų, ir jo žmona Irina, 70 m. 
patrankė Į teismą CBS TV, rei 
kalaudami pusantro milijono 
dolerių ieškinio. Kunigaikštis 
F. Juzupovas 1916 gruodžio 16 
priklausė prie sąmokslininkų, 
nužudžiusiu Rasputina. Televi
zijoje buvo pavaizduota ta 
žmogžudystė. Juzupovai randa, 
kad jų privatus gyvenimas bu
vo išvilktas aikštėn. BAŽNYČIOS persekiojimas Lietuvoje buvo pavaizduota parodėle, surengta Carnegie Endowment salėje New 

Yorke. Dešinėje stovi prel. J. Balkūnas ir kun. St. Raila. Nuotr. V. Maželio.

ganiuosius klausimus išdėstė fi
nansų sekretorius J. Talalas.

Išklausyta ir apsvarstyta Al
to statuto ir leidinių komisijų 
pranešimai. Susipažinta su dr. 
D. Jasaičio gautąja medžiaga 
apie lietuvių tautos nakinimą 
bolševikų ir vokiečių —nacių 
okupacijų laikais. Nutarta išsi
aiškinti su autoriumi dėl šios 
■knygelės išleidimo anglų kalba.

Apsvarstyta pavergtos Lietu
vos klausimai. Inž. E. Bartkus 
ir inž. A. Rudis paprašyti susi
pažinti valdžios Įstaigose, kaip 
atatinkamomis studijomis nu
šviesti okupuotos Lietuvos at
skirų ekonominių ir kitų šakų 
padėtį ir nurodyti bolševikų 
okupuotų Baltijos kraštų vykdo
mą kolonizaciją, rusifikaciją ir 
’bendrą nakinimą. (ALT)

Praėjusiame Darbininko numeryje 
paraše po nuotrauka, kuri vaizdavo 
Vliko narius ir žygio j Jungtines 
Tautas rengėjus, buvo praleistos 
pavardės minrst. Vac. Sidzikausko 
ir J. Miklovo.

AR MATĖTE KOMETĄ?
Kometa Ikeya-Seki spalio 21 

turėjo būti aiškiausiai matoma. 
Jos spindėjimas 100 kartų di
desnis nei Aušrinės. Ji eina 
saulės link apie 100.000 m\lių 
nuo žemės. Ji esanti 100.000 
mylių skersmens, jos uodega 10 
mil. mylių ilgio. Kometa esanti 
sušalęs kamuolys, dujinės me
džiagos. kuri tirpsta, artėdama 
i saulę. Kometą aptiko du ja
ponų astronomai tik rugsėjo 
17.

— Kolumbijoje tebesiaučia 
banditai, remiami Castro. Spa
lio 19 kautynėse su kariuome
ne 8 buvo nušauti, 4 sužeisti.

Tshom.be
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Visuotinė mūsų kova
Emilija Čekienė, 
New York, N. Y.

Kuriuos neištraukė mirtis 
dar iš tarpo,

Kurie spanuos mato gimtuo
sius laukus, 

Išgirsite skambesį dar Lais
vės Varpo, —

Sugrįšit tėvynėn, sugrįšit pas 
mus ..

(Iš Laisvės Kovų Dainų.)

Kiekvienas kraštas, kiekvie
na tauta turi savo kančių, sa
vo tradicijų ir savo garbės ke
lią. nužymėtą kovų, laimėjimų 
ar pralaimėjimų datomis.

Viena iš tokių tautų yra ir 
mūsų tėvynė Lietuva, daug 
kančių kentėjusi, nekartą kitų 
tautų ir net kaimynų buvusi 
marinta ir skirta palaidoti. Bet 
Lietuvos vaikų dvasioje tiek 
priespaudos krašte, tiek laisva
jam pasaulyje ji buvo gyva, ėjo 
sunkiu -kryžiaus keliu, tyliai 
keitė, kūrė ir kovojo už nepri
klausomą politini gyvenimą. 
Laisvės troškimas brendo, stip
rėjo ir tautos pastangos didė
jo, kcl pagaliau lietuvis pakilo 
ir sutraukė priespaudos grandi
nę. išlaisvino tautini gyveni
mą iš svetimos valstybės jun
go ir įgalino mūsų tautos Įgim
toms savybėms laisviausiai pa
sireikšti ir prilygti kitoms jau
senai laisvėje gyvenančioms 
tautoms bei su jomis rungty
niauti.

Ir taip 22 laisvės metus gy
venome lyg po atviru dangum, 
nepagalvoję apie galimą nepri
klausomybės mirti, tikėdami, 
kad sunkiai prisikėlę amžinai 
gyvensime be baimės, be alkio, 
kol netikėtai pajutome, kad 
mūsų tautos laisvei vėl gresia 
pavojus, nes tarptautinės poli
tikos Įvykiai komplikavosi, su
keldami rūpestį mažosioms tau
toms.

Istorija kartojasi. Dabar vėl 
nebeturime savo valstybės. Tau
ta neša dar žiauresni komunis
tini jungą. Dabar vėl gyvename 
politinių problemų sutemas. 
Mus pasiekia Maskvos vadovau
jamas komunizmas puldamas 
visais frontais laisvą pasauli, 
kuris laiku jo nepažinęs, jo. 
grėsme neįtikėjęs leidžia vis 
plačiau Įsitvirtinti, nes jo skver
bimasis. nukreiptas Į politini. 
ekonomini, socialinį ir kultūri
nį visų laisvų kraštų gyveni - 

ymą, ne brutalia jėga, o taikiu 
būdu. Todėl mūsų tautinė pa
skirtis reikalauja dar labiau pa
laikyti gyvą lietuvišką sudėji
mą, papildyti jaunomis jėgo
mis. jiems perduoti tautinio 
priklausomumo jausmą, tautini 
sąmoningumą.

Ne vienas vyresnės kartos 
veikėjas, besirūpinąs Lietuvos 
išlaisvinimu, kartais tyliai ir 
net garsiai, kaip savo laiku 
(1916) dr. J. Basanavičius, pa
galvoja: ‘‘Mes savo dienas jau 
baigiam. Būtų lengviau, jei mū
sų Lietuva, kurios atgimimui 
tiek darbo ir kovos padėta, tu
rėtų ilgas gaivintojų, gynėjų ir 

d  - ___________________  ...

i KAS?
SUSIPAŽINIMO VAKARAS

KADA?
Lietuvių MANIFESTACIJOS DIENĄ 

1965 lapkričio 13, šeštadienį. 8 vai. vak.

KUR?
CENTRAL PLAZA HALL

(Main Ball Room)
111 Second Ave. at 7th Street, New York

Šokiams groja Joe Thomas orkestras iš 6 žmonių. Veiks 
DARBININKO spaudos kioskas. Kavutė ir užkandžiai. 
Įėjimo auka asmeniui 3 dol.. studentam ir moksleiviam 
2 dol. Prašoma iš anksto įsigyti bilietus, ypač iš kitų ko
lonijų. Visais reikalais skambinti GL 2-2923. vakarais — 
GL 5-7068. Rašyti: Darbininkas 910 Willoughby Avenue, 
Brooklyn, N. Y. 11221.

gelbėtojų eiles. Mums seniems, 
žilaplaukiams būtų lengviau Į

WATERBURY, CONN, žygiui i Jungtines Tautas sudarytas komitetas iš Alto ir Bendruomenės valdybų. 
Iš k. j d. l-je eilėje G. Valiulienė, A. tampė (Alto pirm.), M. Andrikytė, komiteto pirm. muz. A. Alek- 
sis, M. Pesienė, A. Paliulis (B-nės pirm.); Stovi: M. Tonkūnas, T. Matas, V. Valiulis, J. Valkauskas, V. 
Bražėnas, V. Vaitkus ir V. Kuzmickas. Nuotraukoje trūksta garbės pirm. kleb. kun. A. E. Gradecko. Foto

A. Balsio.

ŠALIŠKA INFORMACIJA APIE BALTIJOS VALSTYBES
SPAUDAĮ Laisvę Nr. 37-38 E. Če- 

ginskienė apžvelgia prancūziš - 
kai parašytą Stuart R. Schram 
knygą "Sovietu Sąjunga ir 
Baltijos valstybės". Knyga yra 
viena iš serijos Politinių moks
lių valstybinio fondo leidžia
mų, kurias redaguoja prof. J. 
B. Duroselle. Autorius sakosi, 
kad jam rūpi atskleisti tikrą 
tiesą Sovietų Sąjungos ir Bal
tijos valstybių santykiuose. 
Veikalo vertintoja E. Cegins- 
•kienė plačiai apžvelgia, kokią 
4iesą knygos autorius skelbia. 
Dėmesį nukreipsim tik Į kai 
kuriuos knygos tvirtinimus.

— Baltijos valstybių susida
rymą 1918 pagal autorių lėmė 
“klasių kova” — buržuaziniai 
vadovai buvo patenkinti pri
klausymu Rusijai, bet nuo Ru
sijos panoro atsiskirti, kai ten 
Įvyko bolševikų revoliucija, pa
vojinga buržuazijos klasei.

— Nepriklausomybės eigoje, 
per trumpus dvidešimti metų, 
estų ir latvių vadovai sugebėję 
sužlugdyti žydinti ūkį... Netgi 
žemės ūkio politika pasibaigė 
katastrofa.

— Vidaus politikoje Įsigalė
jo “primityvi fašizmo forma” 
Lietuvoje, “fašizmas be jokio 
svyravimo”, Latvijoje, fašisti
nis korporatizmas" Estijoje.

— Užsienių politikoje visos 
Baltijos valstybės ieškojo atra
mos ir pasidavimo Vokietijai..

E. Ceginskienė pastebi, kad 
knygos autorius be jokios kri
tikos vartoja sovietinius šalti

kapus žengti, jei visi Lietuvos 
vaikai susispiestų į krūvą Tė
vynę gelbėti.”

Tokios mintys mūsų vyres
niuosius aplanko itin tada, kai 

nius, bet reiškia kritiką JAV 
Kongreso tyrinėjimu duome
nim. Kritikės išvada dėl auto
riaus: “Jis nerašė vedamas gir
tinos mokslo meilės, bet vei
kiau neri Įrodyti ir pateisinti 
savo tezę. Kas jam rūpėjo Įro
dyti. kyšo iš retorinio klausi
mo. kuris keliamas paties prof. 
Duroselle Įžangoje: ar baltiečių 
tautinė dvasia buvo tokia, kad 
būtų buvęs būtinas jų pasiver- 
timas valstybiniais- vienetais?

“Tarkime: Schramas pasišo
vė surasti patenkinamą atsaky
mą neigiama prasme: jo tiks
las Įrodyti, kad tokio tautinio 
akstino nebuvo, kad Baltijos at
siskyrimas nuo Rusijos ir ne-

SVEČIAI VASARIO 16 GIMNAZIJOJ
Šią vasarą ir rudenį Vasario 

16 gimnazijoje lankėsi daug 
garbingų svečių. Lietuvių suva
žiavimo metu, rugpiūčio 7. lan
kėsi PLB Valdybos sekretorė 
Milda Lenkauskienė, lydima dr. 
Lenkausko: rugpiūčio 24-26 vi
zitavo Balfo pirmininkas kun. 
V. Martinkus ir reikalų vedė
jas kun. L. Jankus, rugsėjo 2-3 
atsilankė Vatikano ypatingų 
reikalų kongregacijos vadovas 
arkiv. A. Samore. lydimas PLB 
Italijos krašto valdybos pirmi
ninko prel. V. Mincevičiaus, 
tuo metu buvo Nek. Marijos 
Prasidėjimo seserų kongregaci
jos generole motina Augusta 
lydima seselės Margaritos; rug
sėjo 7 lankėsi vysk. V. Brizgys, 
lydimas Lietuvių šv. Kazimie
ro kolegijos rektoriaus prel. L. 
Tulabos, rugsėjo 15 — vėl Bal
fo pirmininkas kun. V. Martin-i 

žiauri mirtis iš mūsų tarpo ati
ma vieną po kito savo tautai 
atsidavusius reikalingus dar
buotojus, kai tenka jų vieton 
dairytis naujų jėgų.

Tačiau dideli posūkiai gyve
nime dažniausiai būna stai
gūs, netikėti, nenumatyti, štai, 

priklausomybė neturėjo pa
grindo. kad nepriklausomo vals
tybinio gyvenimo laikotarpis— 
tik efimerinis ir paraštinis is
torijos epizodas ...”

Galime būti dėkingi mūsų is
torinės literatūros apžvalginin
kam. kad jie iškėlė, kaip moks
lo vardu siekiama sukurti opi
niją prieš • Baltijos valstybių 
nepriklausomybę. Tie mokslo 
vardu veikalai eina i akademi
nes bibliotekas ir ten sudarinė
ja intelektualų nuomones.

Šios mokslo vardu varomos 
propagandos šviesoje daros 
aiškiau, dėl ko ir tarp lietuvių 
atsiranda tokių, kurie skatina 
atidėti nepriklausomybės, reika
lą. ir kam tas skatinimas tar
nauja.

kus. o galiausia spalio 8-10. 
PLB valdybos pirmininkas J. 
Bačiunas su žmona. Gimnazija 
specialias programas paruošė 
arkiv. A. Samore. kun. V. Mar- 
tinkui ir J. Bačiūnui. PLB val
dybos pirmininką, pasveikinus 
Vokietijos LB pirmininkui inž. 
Jonui K. Valiūnui, gimnazijos 
moksleiviai išpildė šokių, muzi
kos ir deklamacijų programą. 
Mokiniai — Algis Valiūnas ir 
Irena Klevinskaitė — padekla
mavo eilėraščių. M. Landas ir 
A. Starukas pagrojo akordeo
nu. šokėjai pašoko tautinius šo
kius ir atliko du baletines plas
tikos dalykus: Tykiai, tykiai 
Nemunėlis teka ir Vaidelučių 
šokį. J. Bačiūnas, taręs nuo
širdų žodi, parodė garsini fil
mą apie tautinių šokių šventę 
Chicagoje. (B. L.) 

keli New Yorko jaunuoliai, ke
li iš jų net Lietuvos nematę, 
ilgai stebėję lietuvių politinį 
bei kultūrinį gyvenimą, brandi
nę savus planus bei sumany
mus, nutarė ir 'paskelbė juos 
viso laisvoj© pasaulio lietu
viams, prašydami jų planams 
pritarimo ir vispusiškos para
mos bei talkos. Jie suruošė sėk
mingą žygi Į Washingtona. Jie 
ruošiasi dar didesniam žygiui į 
Jungtines Tautas. — masinei 
demonstracijai Madison Square 
Garde i. kur telpa 20,000 žmo
nių, didžiulei eisenai New Yor
ko mieste, delegacijoms pas 
svetimų valstybių atstovus.

Liete ves laisvės kova yra vi
suotinė. Jai reikalinga ne vien 
savų organizacijų, spaudos, ra
dijo ir rezoliucijų, bet ir tarp
tautinių, jų spaudos, radijo. 
Tuo žygiu ir bus atkreiptas di
desnis laisvojo pasaulio dėme
sys, kad lietuvių tautai daromo-

< nukelta į 3 p^L.)

Dabar jus 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. Smulkesnioms 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 
urnr-T-fi ■ win .......... ■ 1 1 'r~" 1 1 '
RYŠIUM SU ARTĖJANČIOMIS ŠVENTĖMIS, LAIKAS 
PAGALVOTI APIE PASIUNTIMĄ SIUNTINIO — DO
VANŲ SAVO GIMINĖMS U.S.S.R.

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

DOVANAS-SIUNTINIUS I 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.

Lietuvos pasiuntinybės 
v» • žinios

Spalio 1 Įvyko Pabaltijo dip
lomatinis atstovų pasitarimas 
New Yorke. Aptarta einamieji 
reikalai.

Lietuvos atstovas Juozas Ra
jeckas ir Ona Kajeckienė da
lyvavo šv. Tėvo laikytose Mi
šiose Yankee stadijone spalio 
4.

Spalio 9 The Alexandria Ju
nior Womens’ Club, Alexandria 
Va., iniciatyva. Lietuvos Pa
siuntinybės apžiūrėti lankėsi 
apie 2000 asmenų. Įėjimas buvo 
apmokamas išvardytam klubui, 
kuris lėšas rinko panaudot lab
daringiem tikslam. Ta proga 
buvo lankomos dar ir kitos še
šios ambasados.

Spalio 10 arkivyskupas Han
nan. paskirtas New Orleans or
dinaru, atsisveikino su Wash - 
ingtonu. Ta proga atlaikė pa
maldas Nekalto Prasidėjimo 
šventovėje ir po pamaldų at
sisveikino. Lietuvos Atstovas J. 
Rajeckas atsilankė Į pamaldas 
ir po jų pasveikino Jo Eksce
lenciją. palinkėdamas sėkmės 
naujose pareigose ir pareikšda
mas padėką už jo palankumą, 
rodytą lietuviam.

Ponia O. Rajeckienė dalyva
vo pasaulinės parodos New 
Yorke užbaigiamoje lietuviškų 
lėlių parodos ceremonijoje.

Lietuvos atstovas, J. Rajec
kas. mirus buvusiam Nac. Kini
jos nuolatiniam delegatui prie 
Jungtinių Tautų ir buvusiam 
ambasadoriui Washingtone dr. 
Tingfu F. Tsiang, pareiškė už
uojautą našlei, poniai Tsiang. 
Velionis daug Lietuvai nusipel
nęs. Nekartą savo kalbose jis 
minėjo Lietuvą Jungt. Tautose.

Pastaruoju laiku Rajeckai da
lyvavo Brazilijos ambasado
riaus išleistuvių priėmime, po
nios Chiang Rai-Shek garbei 
suruoštame priėmime Kinijos 
ambasadoje. JAV kabineto po
nių su ponia Dean Rusk pa- 
gerbtuvėse Meridian House 
spalio 13 d., velionies generolo 
Rotherford žento ir ponios Cra
ne priėmimuose, Madagaskaro 
užs. reikalų ministerio bei am
basadoriaus kvietimu suruošta
me jų priėmime Nepriklauso
mybės šventės proga.

• ATHOL, Mass. — 61 Mt. Pleasant Street ................... CH 9-6245
• Boston 18, Mass., — 271 Shawmut Avenue ................... LI 2-1/67
• 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
• BUFFALO 6, N.Y. — 332 Fillmore Avenue ................. TL 6-26/4 •
• CHICAGO 2z, 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-o3o5
• GRAND RAPIDS, Mich. — 636-38 Bridge St., N.W. GL 8-22o6
• HARTFORD 14, Conn. — 200 Franklin Av., tel. 233-8030, 246-02 15
• HAMTRANCK, Mich. — 11333 Jos. Campau ... ........... TO 7-1575
• IRVINGTON 11, N.J. — 762 Springfield Ave................. ES 2-4685
• LAKEWOOD, N.J. — 126 - 4th Street .........................  FO 3-8o69
• LOS ANGELES 22, Calif. — 960 So. Atlantic Blvd. .. AN 1-2994
• NEWARK 3, N.J, — 428 Springfield Avenue ..............  Bl 3-1Z97
• NEW HAVEN, Conn. — 509 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 4-5456
• PASSAIC, N.J. — 176 Market Street ............................ GR 2-6387
• PATERSON 1, N.J. — 99 Main Street ......................... MU 4-4619
• 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 .... ..................... PL 6-6766
• WORCESTER, Mass. — 174 Millbury Street ............  SW 8-2868
• YONKERS, N.Y. — 555 Nepperhan Ave........................ GR 6-2781
• YOUNGSTOWN 3, Ohio — 21 Fifth Avenue ............... Rl 3-0440
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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 j Europą. Užeikite ir įsitikinsite!

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

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.

- 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

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

VASARIO 16 GIMNAZIJOS mokiniai su svečiais.

Siųskite į Lietuvą ir SSSR
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. Beckcnsteino krautuvėse kalbama rusiškai, lenkiškai, ukrainiškai
Važiuoti BMT išlipant Essex Street, keltis elevatorium į 
viršų, arba IND traukiniu D-6 Avenue iki Delancey SL

Atsineškite šį skelbimą, kuris bus ypatingai įvertintas!
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Skelbiami
JAUNIMAS laiko tėkmėje 

perima vyresniųjų darbus. Iš
eivijos, lietuvių tautos ir Lietu- 
\ os ateičiai reikia jaunimo, ku
ris savo idealizmu ir entuziaz
mu brandintų ir vykdytų tauti
nius mūsų idealus.

Pasaulio Lietuviu Bendruo-

910 WILLOUGHBY AVE. 
BROOKLYN 21, N. Y.

Business Office GL 2-2923
by FRANCISCAN FATHERS

lietuvių jaunimo metai
menės Valdyba, siekdama su
daryti sąlygas —

dabartinei lietuvių jaunimo 
padėčiai laisvojo pasaulio kraš
tuose ir pavergtoje Lietuvoje 
apžvelgti;

jaunimui i lietuvišką gyveni
mą įtraukti ir jo pasiektiems

Lietuvos atgimimo poetas— 
Maironis vienu savo eilėraščiu 
kreipė dėmesį į Vilnių: “Antai 
pažvelgi! Tai Vilnius rūmais 
dunkso tarp kalnų plačiai!” Ir 
klausė: “Kur tavo, Vilniau tie 
spinduliai, kuriuos skleidei Lie
tuvai, mūsų tėvynei?”

Tarp tų spindulių, pažertų iš 
Vilniaus visai Lietuvai, lyg dei- 

laimėjimams mokslo, meno, li
teratūros, politikos, religijos ir 
kitose srityse išryškinti;

jaunimo dvasiai naujiems 
darbams, polėkiams ir pasiry
žimams uždegti;

jaunimo tarpusavio bendra
vimo ir bendradarbiavimo nuo
taikoms kelti,

skelbia
1966 METUS PASAULIO LIE

TUVIU JAUNIMO METAIS 
Šiam tikslui Pasaulio Lietu

vių Bendruomenės Valdyba:
1. kviečia laisvojo pasaulio 

lietuvių jaunimą i šio jaunimo 
kongresą Chicagoje, JAV, — 
1963 birželio 39 — liepos 3;

2. kreipiasi i laisvojo pasau
lio lietuvių bendruomenes, or
ganizacijas, parapijas, spaudą, 
radijo valandėles ir visus lietu
vius. prašydama jaunimui dė
mesio, jo siekimų supratimo ir 
visokeriopos paramos;

3. skatina visus domėtis jau
nimo klausimais ir prašo padė
ti vykdyti Lietuvių Jaunimo 
Metų programą;

4. prašo visuose raštuose, lei
diniuose. spaudoje ir kitur 
196 6 metus žymėti Lietuvos 
Jaunimo Metais.

Pasaulio Lietuvių Jaunimo 
Metai pradėti Kanados Lietu
viu Ja n mo Kongresu 1965 
spalio 9 Toronte, Kanadoje.

Metų šūkis:
Mūsų jėgcs, mūsų žinios 
Laisvai Lietuvai Tėvynei!

Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės Valdyba

Juozas J. Jachunas, 
pirmininkas

Stasys Barzdukas
Dr. Algirdas Nasvytis 
Alfonsas Mikulskis 
Vvtautas Kamantas 
Milda Lenkauskienė 
Julius Staniškis
Dr. Jenas Puzinas, —

PLB Kultūros Tarybos 
pirmininkas

Šviesa iš Vilniaus
mantas suspindo ir tebespindi 
Vytauto Didžiojo gimnazija, ku
ri spalio 18 sulaukė 50 metų.

Kadangi šios gimnazijos isto
rija yra, kaip ir kiekvieno pa
skiro lietuvio, pilna kančios ir 
didelio ryžto, tai -verta ją prisi
minti. Ta gimnazija, didelių pa
stangų dėka įkurta, nepapras - 
tomis sąlygomis išlaikyta bei 
ginta, davė Lietuvai taurių lie
tuvių, kurie savo tėvynei atli
ko žymius darbus.

Rugpiūčio mėnesį 1915 vo
kiečių armija žygiavo Vilniaus 
link, palengva okupuodama 
Lietuvą. Rusų* armija panikoje 
bėgo. Kai kurie vietos gyven
tojai, bijodami, karo baisumų , 
irgi traukės į Rusijos gilumą.

1915 rugsėjo 18 Vilnius at
sidūrė vokiečių okupacijoje 
Miestą užplūdo bėgliai. Lietu
viai ’viesLollai, like Vilniuje, 
sudarė komitetą, kuris rūpi
nosi šelpti pabėgėlius ir nu
kentėjusius nuo karo. Tas ko
mitetas palengva suėmė į savo 
rankas ne t k^visus šaipos rei
kalas, bet pasijuto stovįs vil
niečiu, o taip pat ir visos Lie
tuvos gynė o poste. Su tuo ko
mitetu ėmė skaitytis okupacinė 
vokiečių valdžia. Komitetas 
ėmė rūpintis taip pat švieti
mu. Buvo nutarta steigti Vil
niuje lietuvių gimnaziją. Jos 
direktoriumi pakviestas Myko
las Birži’ka, teisia’.kas. 33 m. 
jau pra.lė’es reikštis lietuvių 
litą ataros istorijoje.

Lietuvių gimnazija Vilniuje 
buvo atidaryta 1915 spalio 18. 
vos išgyvenus vieną mėnesį po 
v; kiečių ekupaera. Tai Įvyko 
prieš 50 metų. Gimnazija pra
džia e turėjo 5 klases. į ją Įsto
jo 47 mokiniai: 30 berniukų ir 
17 merga’čių.

Vck’ečiam kraustantis iš Lie
tu; os 1918 pabaigoje, gimna
zine jau buvo 13 klasių ir 
329 mek’ aių. Gimnazija ligi tol 
b..; o mišri berniuku ir mergai
čių. 1919 sausio atidaryta at- 
S'k’ra mergaičių gimnazija ir 
jai va'ovaiti buvo paskyrta 
mokytoja O. Mašiotienė..

1919 kovo 4 Vilniaus lietu
vių gimr.azi a išleido pirma;ą 
abiturientų laidą. Tos laidos 
abiturientas leitenantas Z. Tiš
ka žuvo ties Šiivintais kovoje 
su lenkais.*

1921 metais ši gimnazija pa
sivadino Vytauto Didžiojo var
du.

1922 metais gimnazijos di

rektorius Mykė’.as Biržiška iš
tremtas iš Vilniaus į Nepri
klausomą Lietuvą. Gimnazija 
jau turėjo 19 klasių ir 507 mo
kinius. Mokytojas Marcelinas 
šikšnys buvo paskirtas gimna
zijos direktorium.

1925 spalio 18 Vytauto Di
džiojo gimnazija šventė savo 
dešimtmetį. Direktorius M. 
Šikšnys paskelbė davinius: gim
nazija išleido 101 abiturientą, 
iš kuriu tik 19 liko dirbti Vil
niaus krašte, o visi kiti persi
kėlė į Nepriklausoma Lietuvą.

Vilniaus lietuvių gimnazija 
kliuvo visiem Lietuvos prie
šam. Ją metė iš pata’pų į pa
talpas, kratė mckytgjus, moki
nius ir mokslo patalpas. Ir mo

VILNIAUS šv. Jono bažnyčios bokštas

kytojus ir mokinius tašė po ka
lėjimus.

Mykolas Biržiška gimnazijos 
direktoriaus pareigose buvo— 
1915-192 2. J s 1913 pasirašė 
Vasario 16 nepriklausomybės 
r.itą. Gimnazijos direktoriaus 
pareigas e darnas, Mykolas Bir
žiška buvo ir švietimo minis.e- 
ris ant’am ministrų kabinete, 
kuris pašaukė savanorius Lie
tuvą ginti nuo pirmosios Sovie
tui Sąjungos agresijos prieš ma
žutę Lietuvą. Mykolas Bir
žiška buvo taip pat signataras 
Suvalkų sutarties (1920) kurią 
lenkai sulaužė, okupavę Vilnių, 
o M. Biržišką ištrėmė. Atgal į 
Vilnių M. Biržiška sugrįžo tik 
1939 pabaigoje kaip Vilniaus 
universiteto rektorius.

Būtų gera, jei šios kilnios 
gimnazijos auklėtiniai parūpin
tų šiai sukakčiai monografiją.

J. Smilga

Visuotine kova ...
(atkelta iš 2 psl.)

ji skriauda būtų iškelta ir ati
taisyta, tai bus masinis protes
tas prieš Lietuvos pavergėją.

Šių jaunuolių planus apsvars
tę. pripažino ir nuoširdžiai re
mia visos lietuvių organizaci
jos, visa Lietuvai laisvės sie
kianti mūsų išeivijos spauda ir 
kiekvienas patriotas lietuvis.

Negali likti abejinga ir lietu
vė meteris žinodama, kaip 
gimtojoj žemėj ji kovoja prieš 
okupanto režimą, griaunantį 
mūsų kultūrą, slopinantį kūry
bą, atimantį iš jos moters ir 
motinos teises. Okupantas ge - 
rai žino, kiek moterys turi įta
kos kraštui ir bijo to, žino
dami, kad jų tarpe yra ma
žiausia komunizmo šalininkių, 
nepasitiki jomis. Todėl garbin
ga lietuvės moters pareigų su
pratimo praeitis ir pavergtoje 
tėvynėje esanti s'kaudi dabartis 
įpareigoja mus, gyvenančias 
laisvajame pasaulyje, būti są- 
mon:*"a lietuvybės gyne:a, pa
laikytoja ir tautos ateities kū
rėja. Daly vauti crganizacijcse, 
kurios daug prisideda prie Lie
tuvos bylos kėlimo savų ir sve
timųjų tarpe, aukoti savo poil
sio laiko ir paiamu dali Lietu
vos lai /inirr.o kovai remti.

Ir šis didis mūsų jaunuolių 
pradėtas žygis neapseis be lie
tuvės moters pastangų, vis pu
si’kos ta kos ir materialinės pa
ramos. Nežiūrint kur begyven 
tume, lapkričio 13 dienai ruoš- 
kimės vykti į New Yorką daly
vauti aukščiau minėtuose žy
giuose, suteikim visas galimy
bes ten vykti mūsų jaunimui 
ir nedelsiant atiduokime savo 
piniginę, kad ir kukliausią au
ką komitetui Lietuvos Neprik
lausomybei atstatyti, 29 West 
57 street, New York, N. Y. 
10019. 10 a.

Ta proga reikia priminti ir
tų planų iniciatorius, kurie su
daro vykdomąjį komitetą: Algir
das Budreckas, Romas Kezys. 
Juozas Miklovas, Antanas Snieč
kus ir Antanas Mažeika (piim) 
su garbės pirmininku prel. J. 
Ea'kūnu priešaky.

— Nobelio premiją už lite
ratūrą gavo sovietų rašytojas 
Sclochovas. valdžia nedraudė 
jam premiją priimti, kaip bu
vo draudusi 1958 Pasternakui. 
Anksčiau Šolochovas skelbė, 
k?.d Nobelio premijos dalina
mos neobjektyviai, daugiausia 
įtakos turi politika. Gal ir šiuo 
kartu jo tvirtinimas buvo tei
singas.

MIESTELIS.
KURIS

NELĖ
MAZALAITĖ

MANO

(23)
— Sunku? — atsiliepia iš vežimo ir vyras. — kiti 

kažin ką atiduotų, kad turėtų tiktai tą sunkumą, auk
su mJ.cėių už tokį vargą, o čia, sako, sunku.

— Auksu? — visai atsigauna Vaivoras. — kas turi 
aukso, tas nedejuoja. Ko negalima už auksą nusipirkti!

— Argi? — taria vyras iš vežimo liūdnai, ir mote
ris klausosi, o jos žandai ima įsidegti, ji žiūri į valką, 
kuris dabar yra užmirštas ir tiktai tylomis niurzgia: —

— Duene.ės.
— Ar nori barenkos? — srko moteris ir nelaukda

ma atsišaukimo, pasilenkia į krepšelį, ištraukia gelsvą 
skylėtą pyragą ir pasilenkia iš vežimo, o mažasis pri
bėga ir iškelia rar.ka. Ji visa sulenda i skvle. Kask.— 
ragina moteris ir žiūri neatsižiūrėdama, kaip mažiukas 
pradeda krimsti.

— Ar parduotum už auksą savo sūnų? —sako vyras 
keistai, ir Vaivoro rankos sudreba: auksas, ar čia ir ne
bus tas atvejis, kurio laukia ir laukia, kai eina akis į 
žemę, nunėręs, ieškodamas. Tiktai atrodo, kad kelei
vis tyčiojasi. Kas girdėjo tokias derybas, bet jis sako:

— Duokit dešimtį auksinių ir vežkitės.
— Tu nejuokauji? — sako vyras užkimusiu balsu, 

ir moteris laikosi rankomis už vežimėlio krašto. — Tu 
galėtum atiduoti vaiką už dešimtį auksinių?

— Aš apsirikau, — skubiai sako Vaivoras, — už 
penkiolika. — Ir kai stebi, kad moteris ir vyras ilgai 
susižiūri, pamano: padauginau, bet nenusileisiu. Ir sa
ko vėl: — Paskutinis žodis — penkiolika, ir vežkitės.

— Žmogau, nejuckauk! — pasako vyras drebančiu 
balsu. — ar tu paskui negaudysi mūsų?

— O ko, — sako Vaivoras. — juk jeigu norit jo, tai. 
tur būt. dėl gero, juk nesuėsit, — jis netikrai susijuokė 
ir gudriai pridūrė: Užtenka į jus pasižiūrėti, esat geri 
žmonės.

— Taip, to negali bijoti. — pratarė skubiai mote
ris. jam bus gerai su mumis, jis turės.—jos balsas pasi
darė kartus. — turės tėvus.

— Dvidešimt auksinių ir tai bus galutinas reikalas, 
nesiųskit man žinių, nei patys teiraukitės — imkit sau 
sūnų, jei norit, tiktai gretai. Jis bijo, kad pati gali 
grįžt tuo laiku, nežinia ką padarytų išgirdus šitaip jį 
kalbant. Be to. jis netiki, kad žmonės kalba rimtai, iš 
kur jie turėtų tiek pinigų? Tiesa, arkliai, kaip slibinai, 
ir vežimas lakuotas, bet dvidešimt auksinių už kriupį 
vaką!

Vyras išsitraukia odinę terbelę, ir Vaivoro akys be
veik iškrito ant vieškelio: vokiečio piniginė buvo minkš
tesnės odos, bet ne tekia pilna. Jis negalėjo tikėti, kad 
tikrai mato, o žmogus pasidėjęs ant kelių skaitė auk
sinius: dvidešimt. Vaivoras priėjo arčiau, ir saulė švie
čia stačiai ant pinigų, ir taip spndi auksas, kad noris 
pult prieš jį kniubščiom ir užgulti.

Vyras iš vežimo žiūri į Vaivorą, žiūri į vaiką ir sako 
švelniai mažiukui:

— Ar nori važiuoti su mumis? Gausi duonelės ir sal
dainių.

Vaikas žvalgosi — jis nebijo svetimų, su motina kai 
eina kur ir susitinka kitus, ji liepia pasisveikint ir at
sakinėti, kai yra klausiamas, jeigu ko bijo, tai tiktai 
tėvo. Bet važiuoti jis nėra važiavęs su nieku svetimu, 
iš viso nėra važiavęs, ir dabar nežino ką sakyti. Jis žiūri 
į vežimą, į arklius, į žmones, o moteris kartoja:

— Duonelės, saldainių — visko.
— Eik. durniau, — sako Vaivoras, — jo rankos sta

čiai neatgniaužia pirštų, ir jam taip neramu. Jie jau il
gai kalba, o jeigu kas kitas prieis, jeigu pati! O saulė 
kaip tiktai tešviečia ties aukso pinigais ant vyro kelių 
vežime.

Ir vaikas, gal labiausiai dėl pikto balso, kuriuo tėvas 
liepia eiti, sako:
— Važiuosiu. Ar tikrai gausiu saldainių? Ir jis ištiesia 

abi rankas, ir moteris ir vyras kartu jį įsikelia. ir jis 
rimtai sėdasi tarp tų svetimų žmonių. Tada vyras abiem 
rankom suima auksinius nuo savo kelių ir sviedžia prie 
Vaivoro kojų. Dar labiau sutviska jie saulėje, ir žmo
gus smarkiai sukerta arkliams.

Dulkės pasikelia kelyje. Vaivoras staiga nori sušukt 
sustabdyti, nori bėgti ir vytis—baisiai sugilo viduje . 
Prasiskleidus dulkėms pamatė auksinius ir atsiklaupė 
prie jų, ir nei širdis, nei senos kūno žaizdos nebeskau
dėjo.

Dar pavakariais jis tebesidžiaugė savo grobiu — ki
tas buvo po agrastu — jo auksas. Seniai bebuvo regė
jęs tą spindėjimą ir tiek daug iš karto savo —niekuo
met, ir jis žarstė, pasipylęs ant stalo, ir kraustinėjo jį 
į krūveles, ir vėl pasiskleidė. Ir taip jį užtiko pati, 
grįžusi su aviečių krepšiu, išvargusi ir džiugi, kad pavai
šins savo vyrus.

Tačiau namie bebuvo vienas, ir baisi ji buvo, kada 
išgirdo teisybę.

Tą vakarą ji mėgino jį užmušti — pamatė ją prie 
lovos su kirviu rankoje, jau su iškeltu, ir kažkaip pa
budo. Jie grūmėsi, ji spėjo smogti jam kojon, ten. kur 
dar tebebuvo neužgijusi darbe įsigyta žaizda, ir jis vi
sam amžiui liko klišas. Paskui jis galėjo teisintis, kad 
jam nepavyko pasivyti jos, kai ji bėgd, klykdama iš na
mų, viduryje nakties, ir daugelis girdėjo tą jos šau
kimą, o kažkokie nakvišos net savo akimis matė iš tolo, 
kad ji nušoko nuo tilto į malūno tvenkinį.

Ilgus laikus niekas nežinojo tiesos, tiktai svarstė, dėl 
ko vargšė staiga pamišo, kad ir vyrui norėjo galą pada
ryti ir pati nusigalabijo. Gal ir vaikelį kur po kelmu 
•pakišo? Tiktai jis pats pasakė, jog ne, kaip tiktai lai
mei buvo atidavę jį tolimiems turtingiems giminėms 
auginti. Jis, Vaivoras, matykit, jau seniai pradėjo pas
tebėti, kad jo pačios galvoje atbulai girnos sukasi, tai 
ir pasirūpino, kad sūnus išvengtų visokių priepuolių, 
jeigu taip ji imtų šumyti, kaip ir buvo.

Protingai padarė, gyrė žmonės, kad numatė. Ir ne 
vienas buvo regėjęs, kaip gerai apsirengę žmonės ve
žėsi Vaivorų vaikiuką, dar visi buvo išlipę ir krautuvėje 
pirko saldainių, ir riešutų, ir patliavotos duonos, ir vis 
klausė va ką. ko jis dar geidautų. Ir jis neverkė, jis 
juokėsi ir tik ragavo visko iš visokių maišiukų.

Gailėjosi aplinkiniai ir tolimesni, kad jis likosi vie
nas. ir taip per plaštaką nuo mirties, ir dar iš keno 
rankos, ir dar visam amžiui suluošintas —kad jis buvo 
susižeidęs pats, to niekas ir neatsiminė — nebuvo įdo
mu, bet. kad pati apkapojo, tokie da?ktai ne kiekvie
name miestelyje atsitinka, ir atrodo, kad tuo buvo ga
lima pasigirti ir svetimiems.

Tą apgailėtą vargšą iš pradžių kaimynai ir apšluoda- 
vo ir valgyti atnešdavo, o paskui jis pradėjo ir dirbti. 
Ne. jau jam pasibaigė iškeliavimai kitur — prie staty
bų jis jau baigė, bet juk jis iš tėvo visko mokėjo ir 
dabar panaudojo tai. Į namus atveždavo medžiagą ir jis 
taip sugebėjo suktis, jog jam visada atliko vienas ki
tas lentgalis, ir ką jis pasidirbo iš to —niekam nerūpi, 
neprisipažins prie tekių niekų, o juos galėjo parduoti. 
Pasigerindami meistrui — ir vadino jau dabar, jį kaip 
nuo krikšto nebuvo vadinamas — Zigmantas — atvež
davo ir maisto, niekur nebereikėjo išmesti kapeikos. 
Pirkti — visada buvo jo nekenčiamiausias žodis, o da
bar dar labiau — ir kiek čia reikia vienam, pagaliau pil
vas ne kraitinė skrynia, niekas jo nevarstys — tai ir iš 
tų atvežtųjų, sūrį ar lašinius jis taipgi perleisdavo 
už pinigą. '

Bet keks ir nerimas pinigai buvo! Labiau negu merga 
sudarė rūpesčių: ir matyti nori visada, ir po ranka, prieš 
šalies, ir kad niekas kitas nė nežvilgterėtų.

Štai kodėl agrasto krūmas nebuvo tikra vieta. Žino
ma. gali atkelti, pasižiūrėti ir vėl pridengti, bet ikiek il
gai žalesa pakęs nenudžiūvus — ir jau lauke tai lauke, 
kaip uždengsi akis dangui. Taip jis ir dieną ir prieš 
miegą, ir neužmigdamas, ir (per sapną — rinko ir rin
ko slėptuvę, kur būtų ir saugu ir lengva prieiti pasižiū
rėti.

(Bus daugiau)
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Jau 200.000 dol. Lietuvių Fondo kasoje
Reportažas iš ChicagosKartą į metus Lietuvių Fon

do iniciatoriai ir vadovai į sa
vo tarpą šalia kitų pasikviečia 
ir lietuviškos spaudos atstovus 
pasiinformuoti apie Lietuvių 
Fondo padėtį, susidarančias 
problemas ir ateitį. LF micia-

Marija Rudienė jteikia 1000 dol. čekį Lietuvių Fondo valdybos pirm. dr.
A. Razmai. Toliau matosi inž. A. Rudis, E. Razmienė, prel. I. Albavičius.

Nuotr. V. Noreikos

Wyomingo Klonis ruošiasi žygiui
Wyomingo klonio lietuviai, 

kurie sudaro septynias koloni
jas, teigiamai ir entuziastingai 
atsiliepė Į žygio šauklius. Visos 
trys lietuvių kartos — seni vei
kėjai, nauji ateiviai ir čia gi
musieji — rodo bendrą kalbą. 
Šis solidarumas atsispindi — 
“Committee to Restore Lithua
nia’s Independence of Wyo
ming Valley” sudėtyje. Angliš
kais bei lietuviškais atsišauki
mais vietos komitetas skelbia: 
“Wyoming© klonio lietuviai ir 
lietuvės visuomet prisidėdavo 
prie Lietuvos gelbėjimo darbų, 
tad prisidėkime ir dabar! Ne
leiskime Lietuvai pražūti oku
panto vergijoje! “Komitetas to
liau skelbia: “Vienam asme- 

tvrius ir dabartinis valdybos 
bei tarybos pirmininkas dr. An
tanas Razma yra vienas iš tų 
retų asmenų, kuris puikiai šu

niui kelionė ten ir atgal kai
nuos 6 dol. Autobusai iš Wil
kes Barre ir Scrantono išva
žiuos šeštadienį (subatoje) lap
kričio 13 d. 7 vai. ryto.”

Organizatoriai stengiasi susi
rišti su vietos dienraščiais ir 
kita periodika žygio reikalais. 
Vietos lietuvių dvasininkija pil
nai supranta ir įvertina užmo
jį, leisdama organizatoriam da
ryti specialias rinkliavas po mi
šių.

New Yorko komitetas sveiki
na Pennsylvanijos lietuvių šau
nų darbą ir tikisi, jog žygio 
metu atsinaujins senos pažin
tys ir užsimegs draugiški ryšiai 
su iš kitur suplaukiančiais žygi- 
ninkais. Algirdas Budreckis 

pranta spaudos reikšmę ir lai
kraščių redaktorius bei spaudos 
darbuotojus vertina kaip vie
nus iš pagrindinių LF rėmėjų.

Spalio 13 įvairių lietuviškų 
laikraščių atstovai, drauge su 
LF valdybos bei tarybos na
riais ir kitais svečiais, buvcnj 
susiri kę į Sharkos restoraną 
Chicagoje, kur mums teko bū
ti liudininkais dar vienos Lie
tuvių Fondo šventės.

Praėjusių metų gruodžio mė
nesį “Darbininke” rašiau apie 
Lietuvių Fondo triumfo dieną, 

WYOMINGO KLONIO komitetas iš k. j d. sėdi Anele T. Bayoras, pirm. Vytautas Paulauskas, kun. Bronius Danis, Frank Katilus. Sto
vi: Matas Zujus, prof. Vaclovas Romanas.

kai, spaudos atstovams susi
rinkus į Jace’s restoraną, buvo 
pranešta džiugi žinia, kad Lie
tuvių Fondas pasiekė vieną iš 
didžiausių ir reikšmingiausių 
laimėjimų — aukotojų atleidi
mą nuo pajamų mokesčio. Tą 
vakarą, maždaug prieš metus, 
Lietuvių Fondo kapitalas siekė 
163,755.53 dol. Ten su malonu
mu teko akcentuoti ir kitą fak
tą: aukotojų atleidimą nuo pa
jamų mokesčių iškovojo Ame
rikos lietuvis adv. V. Yasas ir 
kad per jį -į LietuviųFondą įsi
jungs ir Amerikoje gimusi lie
tuvių karta,.

Šį kartą vėl susirir.kę su ma

žomis išimtimis beveik tie pa
tys veidai kaip ir prieš metus. 
Kartu dalyvaujant Lietuvos ge- 
ner. konsului Chicagoje dr. P. 
Daužvardžiui, prel. I. Albavi- 
čiui, LB CV pirm. J. Jasaičiui, 
M. ir inž. A. Rudžiams, LF val
dybos bei tarybos nariams ir, 
šalia spaudos žmonių, visai ei
lei naujų aukotojų — viso 70- 
80 žmonių, matėm kitą reikš
mingą Lietuvių Fondo šventę 
— tą vakarą į Lietuvių Fondą 
buvo įnešta 12,000 dol. ir Lie
tuvių Fondo kapitalas peržen
gė 200,000 dol. sumą, iš kurių 
100,000 dol., kaip kad pareiškė 
LF valdybos ir tarybos pirm, 
dr. A. Razma, yra išimta iš 
taupymo bendrovių ir saugiai

(nukelta i 5 p.'l. >

Atlanto skautų stovyklos reikalu
Sąjūdis įsigyti nuosavą vie

tovę skautų stovyklai prasidė
jo prieš 2 metus, bet iki šiol 
dar vis nesurandama, kuri vi
sais atžvilgiais tiktų skautavi- 
mo reikalams. Tai rodo, kad 
nėra visai paprastas reikalas. 
Paskutiniu laiku Bostono skau
tų vadovybės pastangomis yra 
rasta vietovė arčiausia ieško
mo tikslo.

Naujoji vietovė yra visai ar
ti Washing.. .1. New Hampshi
re, prie ežeriuko Smith Pond. 
Iš pietų ji siekia 31 kelią, iš 
šiaurės — Smith Pond ežerėlį, 
kitos ribos eina miškuotomis 
vietomis. Dydis 168 akrai. Vi

sas plotas apaugęs daugumoje 
lapuotais medžiais. Akį patrau
kia vešlūs, balti lyg sniegas 
beržai. Vietomis paviršius 
smulkiai- banguotas kalneliais. 
Pietinėje dalyje daug stambių 
akmenų. Smith Pond 27 akrų 
ežerėlis be jokios žolytės, tin
ka maudytis ir žuvauti. Jo vie
nas kraštas — 2,300 pėdų pri
klauso šiai vietovei.

Ant ežerėlio kranto yra 2 ir 
kiek atokiau dar 2 namukai ir 
3 garažai. Gyvenami namukai 
turi vandetiokį, elektros apšvie
timus, virtuves, sanitarinius į- 
rengimus ir telefoną.

Nuo šios vietovės iki New 
Yoiko 240 mylių, iki Hardfor- 
do — 110, Bostono — 90, 
Worcester!© — 60. Už 15-20 
mylių yra bent 3 slidinėjimo 
vietovės.

Šis žemės plotas parduoda
mas už 52,000 dolerių.

Pradžiai reikalingiausi į- 
rengimai jau yra, ir galima pra
dėti stovyklauti tuojau. Vieta 
patraukli, sausa, iškili ir prie 
gerų susisiekimo kelių. Jei jau 
yra užsibrėžta įsigyti nuosavą 
skautam stovyklą, tai nedel
siant reikia dar kartą detaliai 
apžiūrėti ir nusistatyti. Kaina 
aukštoka. Bet reikia tikėtis, 
kad rimtai einant prie dalyko 
galima bus šiek tiek nusiderėti.

Rugsėjo 18 šią vietovę apžiū
rėjo New Yorko, Hardfordo, 
Bostono ir Worcesterio skautų 
atstovai. Diena pasitaikė lietin
ga. Kiek teko patirti, nė vie
nas nepasisakė neigiamai.

Susirinkus skautų atstovam 
iš visų Atlanto vietovių, reiktų 
pergalvoti ir pasiskirstyti vie - 
toms piniginį įnašą — kontin
gentą. Kai kurios vietovės sto
vyklos pirkimo reikalams dar 
nėra pradėjusios jokio pinigi
nio vajaus. Labai laikas susirū
pinti. New Yorko skautai pir
mieji ėmėsi iniciatyvos. Lau
kiame ir toliau sėkmingos veik
los. K. Šimėnas

ESAM LAISVI - NETYLĖKIM!
Nenuleiskim vėjais tos savo išsaugotos laisvės! Ji ne vien mūsų: į ją sudėta ir Lietuvos viltis,

’Naudokime savąją laisvę visiem į akis pasakyti, kad lietuvių tauta dar gyva, ir kad 
laisvė priklauso ir jai. Sakykime drąsiai, tvirtai ir vieningai. Todėl —

BŪKIME LAPKRIČIO TRYLIKTOSIOS MANIFESTACIJOJ!
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Prabilkim už Lietuvą dešimtimis tūkstančių balsų vienu metu! Ne 
pažadus mirt už tėvynę suneškim — jai reikia mūsų gyvų ir išti
kimai pareigingų. Suneškime tvirtą valią!

Manifestacija bus lapkričio 13 New Yorke Madison Square Garden 
(50 Street ir 8 Avenue) ir prie Jungtinių Tautų. Salė atidaroma 
10:30 vai. Orkestras pradės groti 11:00 vai. Programa prasideda 
12:00 vai. Atvykti į salę reikia prieš 11:00 vai., kad būtų suspėta 
laiku susirasti ir užimti vietas.

šiame laikraštyje atskirai bus pranešta, kas iš kurios vietos organi
zuoja atvykimą, kur gaunami bilietai, kaip patekti į manifestacijos 
vietą. Kiekvienas, susirinkęs tas žinias, prašoinas jas turėti savo 
ir kitų informacijai.

Bilietus prašome iš anksto įsigyti per vietinius manifestacijos ko
mitetus, kad būtų išvengta spūsties prie salės. Vietovėse, kur pla
tintojų nėra, kreiptis laišku į Committee to Restore Lithuania’s

■minm ■ iimrHfwmi!mn

Independence, 29 W. 57 Street, New York, N. Y. 10019 Floor 10, 
atsiunčiant atitinkamą čekį ir užsakomų bilietų skaičių. Bilietų 
kainos — 3, 2 ir 1 dol. Po lapkričio 5 užsakymai laiškais nebus 
priimami. Iki tol neįsigijusiems teks kreiptis prie įėjimo penkta
dienį, lapkričio 12, nuo 4:00 iki 10:00 vai. vak. arba manifestacijos 
dieną nuo 9 vai. ryto.

Manifestacijos reikšmingumui svarbu, kad lietuvių valia ir ryžtas 
būtų paliudytas kuo didesnio dalyvių skaičiaus ne tik iš artimų, 
bet ir iš tolimų nuo New Yorko vietų. Artimose vietovėse gyvenan
tiem privalu ypač gausiai dalyvauti — ne tik po vieną, bet ištisomis 
šeimomis. Ypač jaunimui reikia sudaryti sąlygas tą dieną būti ma
nifestacijoj.

Negalintieji atvykti gali dalyvauti manifestacijoj, skleisdami ži
nias apie manifestacijos tikslą ir turinį vietos visuomenėje ir savo 
miestų spaudoje, o taip pat prisidėdami pinigine auka.

KOMITETAS LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBEI ATSTATYTI
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LITUANISTINE MOKYKLA NAUJOSE PATALPOSE
Philadelphia, Pa. — šešta

dieninė mokykla, bendrų pas
tangų dėka, dirbs patogesnėse 
patalpose. Dar vasaros metu L. 
Bendruomenės pirminin kas 
Juozas Ardys, šeštadieninės 
mokyklos tėvų komiteto pirmi
ninkas Petras Vaškys ir mo
kyklos vedėja Genovaitė Ma
čiūnienė aplankė nuoširdų šeš
tadieninės mokyklos globėją 
Sv. Andriejaus parapijos klebo
ną kun. Juozą čepukaitį. Lan
kymosi tikslas buvo surasti 
mokyklai daugiau patalpų. Po 
pasitarimo ir apžiūrėjimo vie
toje, klebonas kun. J. čepukai- 
tis parapijos pastatuose pasky
rė vietos dviems klasėms į - 
rengti, kartu pažadėdamas ap
mokėti medžiagos sąskaitas, 
šeštadieninės mokyklos tėvų 
komitetui beliko organizuoti 
klasių įrengimą. Šiuo metu pa
pildomų klasių Įrengimas be
veik baigtas, o mokiniai ir vai
kų darželis paskirstytas pen
kiose klasėse. Džiaugiasi moki
niai. džiaugiasi mokytojai, pa
tenkinti ir tėvai savo darbo 
vaisiais.

Suprantama, kad daugiausiai 
teko dirbti tėvų komiteto pir
mininkui P. Vaškui, jis buvo ir 
organizatorius ir darbininkas. 
Įrengimo darbus suplanavo ir

LIETUVIŲ MOTERŲ KLUBŲ FEDERACIJOS Philadelphijos kubas spalio 16 d. surengė puiku literatūros 
ir muzikos vakarą. Nuotraukoje iš k. i d. programos dalyviai: rašytojas Vytautas Volertas, pianiste Aldo
na Kepalaitė, solistė Salomėja Nasvytytė-Valiukienė ir aktorius Vytautas Valiukas. Nuotr. K. Cikoto.

Lietuvių Fondo kasoje
(atkelta iš 4 psl.) 

investuota ten. kur palūkanos 
bus žymiai didesnės.

I Lietuviu Fondo nariu eiles 
tarp visos eilės kitų tą vakarą 
akivaizdžiai įsijungė ir Ameri
koje gimusių lietuvių — Mari
ja ir inž. A. Rudžiai įnešė 1000 
dol., o restorano savininkas 
Sharka pradžiai 100 dol., pasi
žadėjęs įnašą didinti. Tarp ki
tų aukotojų 3000 dol. įnešė ir 
trys prekybininkai, save prisi
dengę kukliu X ženklu.

Dabar LF narių tarpe mato
me ne tik garbingus daktarus, 
kunigus, profesionalus, tarnau
tojus, lituanistinės mokyklos

Lietuvos teatruose 
šiemet vaidinama
Vilniaus dramos teatre ren

giamas P. Cvirkos ‘'Meisterio ir 
sūnaus” pastatymas. Rengia A. 
Licbytė ir K. Kymantaitė. Krė
vės “Skirgailą” režisuoja J. 
Rudzinskas. Teatro direktorius 
yra Pr. Treinys.

Panevėžio teatras sezoną pra
dėjo R. Narečionio 'pjese “Prieš 
nuosprendį”. Numatyta taip 
pat J. Grušo drama “Keisto 
žmogaus meilė”. Teatro direk
torius yra S. Kosmauskas, re
žisierius J. Miltinis.

Šiaulių teatre numatyta K. 
Inčiūros “Eglė, žalčių karalie
nė” ir Krėvės “Skirgaila”. Re
žisierius M. Karklelis.

Vilniuje “Jaunojo žiūrovo” 
teatre bus M. Sluckio ir V. Mi
liūno pjesė — pasaka, režisuo
ta Aur. Ragauskaitės. 

pats dirbo Povilas Makarauskas. 
Elektros įrengimus atliko Kęs
tutis Pliuškonis. Naujas klases 
įrengiant, talkininkais buvo J. 
Ardys, G. Dragunevičlus, A. 
Gečys, M. Milas, J. Puzinas, V. 
Ramūnas, A. Rukšys. A. Juzai- 
tis pažadėjo sutvarkyti vėdini
mą. Keletas asmenų, negalėję 
prisidėti darbu, pažadėjo prisi
dėti pinigine auka, šeštadieni
nė mokykla šiuo metu turi 39 
mokinius.

Kristaus Valdovo šventė (spa
lio 31) bus iškilmingai švenčia
ma šv. Andriejaus bažnyčioje. 
Dalyvauti kviečiami visi. Orga
nizacijos kviečiamos dalyvauti 
su savo vėliavomis.

Tautinis ansamblis, gražiai 
papildęs savo eiles naujais 
dainininkais, dirba. Repeticijos 
vyksta sekmadieniais pirmą va
landą popiet muzikos klubo pa
talpose, 27.15 E. Allegheny Av. 
Paskutiniu laiku i ansambli įsi
jungė Darija Dragunevičienė, 
Genė Gylienė. Regina Gylytė, 
Darius Gvazdinskas, Pranas Ja
kaitis, Rimas Jakas, Bronius 
Majauskas, Virginija Majaus- 
kienė, Kęstutis Pliuškonis. Ona 
Pliuškcnienė, Liuda Stupelytė, 
Liudas Tarvydas. Kęstutis Tvar- 
kūnas. Ansamblis kviečia jung

(Chicagos ir Cicero aukšt. m- 
los ir K. Donelaičio lit. mokyk
la), bet kartu ir visų trijų — 
senosios išeivijos, čia gimusios 
ir naujųjų ateivių — kartų at
stovus. Taigi Lietuvių Fon
das yra pasiekęs vieną iš svar
biausių tikslų — fondą pada
ręs žinoma visai lietuviu išeivi
jai. O tai ir yra laidas į galuti
nį tikslą — milijoną dolerių, 
kuris jau nebėra fantazija, bet 
kada nors ateisianti realybė.

Šiuo metu Lietuvių Fondas 
yra pradėjęs didelį vajų, kurio 
tikslas iki 1968 vasario 16, ka
da bus minima Lietuvos ne
priklausomybės 50 metų sukak
tis, fonde turėti 500,000 dol. 
Didžiajam vajui vadovauja va
jaus k-to pirm. pulk. A. Rėklai
tis, vajaus reikalų vedėjas dr. 
Z. Ašoklis, o šalia jų ir nenu

LF PIRM. OR. A. RAZMA skelbia žini^, kad LF jau peržengė 2000.000 dol. sūnų šalia jo inž. A. Rudis. 
E. Razmienė, prel. I. Albavičius, gen. konsulas dr. P. Oaužvardis. M. Rudienė, dr. G. Batukas. Priekyje sė
di “Draugo” , “Darbininko” ir “Dirvos" atstovai su žmonomis. Nuotr. V. Noreikos.

tis choran ir kitus balsingus as
menis. Ansamblio vadovui Leo
nui Kauliniu! gražiai talkinin
kauja jo dukra, studijuojanti 
muziką Temple universitete, A- 
nelė Kaulinytė. Ji ruošiasi mu
zikos mokytojos darbui. Ansam
blio chorą šį sezoną pirmą kar
tą girdėsime spalio 23 d., prof. 
Jono Puzino pagerbime, L. Mu
zikinio Klubo salėje.

L. Studentų Sąjungos Phila. 
skyriaus naująją valdybą suda
ro: Valdonė Rcmanaus kaitė — 
pirmininkė, Birutė Sadinauskai- 
tė — sekretorė. ir Juozas Wal
lace — iždininkas. Skyrius tu
ri 34 narius.

Šv. Andriejaus parapijos 
bažnyčioje ir salėje šiuo metu 
dedami nauji šildymo įrengi
mai.

Maldos Apaštalavimo Draugi
jas surengtuose pietuose šv. 
Andriejaus parapijos salėje spa
lio 17 dalyvavo arti 200 asme
nų. Daugumą jų sudarė seno
sios kartos, dar iš Lietuvos at
vykę asmenys, čia juos atlydė
jo jų vaikai ar anūkai. Tai 
daugiausiai toliau nuo parapi
jos bažnyčios gyveną lietuviai, 
kurių tik nedaugelį matysi šv. 
Andriejaus bažnyčioje sekma
dieniais. Pelnas paskirtas para
pijos naudai. K. Č.

ilstantis fondo iniciatorius ir 
pirmininkas dr. Antanas Raz
ma. dr. Kaunas ir kiti.

Regis, dabar, kada fondo 
idėja tapo taip išpopuliarinta, 
kada apie jo paskirti ir tiks
lus žino kiekvienas gyvasis lie
tuvis, kada visa lietuvių patrio
tinė spauda fondą stipriai re
mia ir dėl to įplaukos akivaiz
džiai auga, mes visi realiomis 
akimis galim žvelgti, kad 1968 
fonde jau turėsim pusę milijo
no dolerių. O tai bus džiaugs
mas ne vien dr. A. Razmai ir 
kitiems fondo iniciatoriams bei 
stambiesiems rėmėjams, bet vi
sai išeivijai. Akivaizdi suma 
rodys išeivijos tautinę gyvybę, 
veržlią nuotaiką ir nenumaldo
ma norą išlikti lietuviais ir tą 
dvasią perduoti jaunosiom kar
tom. Tam įvykdyti tik nesigai- 
lėkim tapti LF nariais ar di
dinti turimus įnašus.

DAIL. J. BAGDONAS Bostone rugsėjo 18-26 buvo surengęs savo tapybos kūrinu parodą. Iš k. į d. J. Bag
donas, Laima Kontautienė, Karosienė, Lona Maleckienė, Rita Ausiejutė, špakevičienė. Nuotr. E. Kerbelie- 
nės. *

LITURGINE REFORMA LIETUVOJE
Tėvynės balsas, leidžiamas 

Vilniuje, rugsėjo nr. (76) rašo: 
“Apie tai. kas šiuo reikalu 

(Liturginės Reformos- daroma 
Lietuvoje, 'painformavo Lietu
vos vyskupijų jungtinės Litur
ginės Komisijos sekretorius— 
Švenčic.lių dekanas kun. Vac
lovas Aliulis:

Baltimore's žinios
40 valandų atlaidai praėjo 

pakilioje nuotaikoje. Prasidėjo 
spalio 17, sekmadienį, 10 vai. 
ilk' m'agcm nTMcm. Giedojo 
didysis choras, mokyklos vai
kai dalyvavo procesijoje. Pir
madienio ir antradienio vakare 
buvo mišios. Dalyvavo daug 
apylinkės kunigų.

Lietuvių posto 154 surengta 
jautienos kepsnio puota spalio 
17 Town Ha ll gerai avy ko. 
Dalyvavo nemažai žmonių. Vai
šės buvo m;o 1 iki 6 v.v.

ScPalietės spalio 23 šv. Al
fonso mokyklos salėje rengia 
Square Dance. Pradžia 9 v.v.

Halloween šokius rengia su
augusiųjų klubas spalio 30 šv. 
Alfonso parapijos salėje. Ge-
riausiom palikėm ir kostiumam 
bus teikiamos premijos.

Atgal prie Dievo — Back to 
God sąjūdį organizuoja Ameri
kos legionierių organizacija. 
Ta proga lietuvių postas lapkri
čio 7 dalyvaus 8:30 v. pamal
dose šv. Alfonso bažnyčioje.

Alekas Walunas, senos kar
tos lietuvis ir pirmojo karo ve
teranas. mirė ligoninėje spalio 
7. Velionis paskutinius metus 
sunkiai sirgo. Lietuvių posto 
nariai nešė karstą. Gedulingos 
mišios buvo šv. Alfonso baž
nyčioje spalio 11. Palaidotas 
Baltimorės National kapinėse. 
Nuliūdime liko žmona Veroni
ka, posūniai Juozas ir Danielius 
bei eilė giminaičių.

Jonas Obelinis

Lietuvių -Fondo adresas yra: 
6643 S. Maplewcod Ave., Chica
go, Ill. 60629. Telefonas 778- 
2858. VI. Ramojus

Plrmiausia numatyta išleisti 
mišiolėlį su lietuvišku Mišių 
tekstu sekmadieniams bei tra
dicinėms liturginėms šven
tėms. Šioje maldaknygėje, be 
minėtu Mišių tekstu, bus tradi
ciniai giedojimai (stacijos, 
Graudūs veiksmai ir pan.). 
Mišparų bei laidojimo apeigos, 
pagrindinės Sakramentų apei
gų ištraukos.

Išleidus šį mišiolėlį, bus ga
lima pereiti prie pakeistų Mi
šių: lekcijos bei evangelijos 
bus skaitomos lietuviškai, atsi- 
grižus Į žmones. lietuviškai 
bus atsakinėjama Mišias lai
kančiam kunigui, recituojamos 
antifonos.

Be to, ruošiamas ritualas— 
apeigų rinkinys^ lietuviškai ir 
lotyniškai kunigam bei vargo
nininkam. čia bus Sakramentų 
teikimo apeigų, pašventinimų, 
procesijų, laidotuvių giesmės ir 
maldos. Kai kuriuos dak'kus 
žadama išversti į lenkų, balta
rusių bei latvių kalbas. — mat 
Lietuvoje yra ir tų tautybių 
katalikų.

KARO NUOSTOLIŲ ATLYGINIMAS
Daug kas iš lietuvių nežino, 

kad gali reikalauti ir gauti at
lyginimą už Įvairius nuostolius, 
patirtus antrame pasauliniame 
kare. Dar ir dabar galima rei
kalauti atlyginimus buvusiem 
repatriatam, jų teisių paveldė
tojam (žmonai už mirusi vyrą 
ir atvirkščiai, vaikam), tarna- 
vusiem vokiečių kariuomenėje 
ir nustojusiem nemažiau 25 
procentų darbingumo, jiem mi
rus jų palikuonims — žmonai, 
vaikam ar tėvam, darbo ir sar
gybų kuopose tarnavusiem pen
sijas. už konfiskuotas brange
nybes. tauruosius metalus ir p.

Be to. pagal Vak. Vokietijos 
parlamento priimtą naują įsta
tymo papildymą, kuris prezi
dento bus greit pasirašytas, 
bus išleistos įstatymo vykdymo 
taisyklės. Pagal tas taisykles 
laisviau bus svarstomos bvlos 
nuo nacių režimo nukentėjusių 
ir prievartos darbininkų, kurie 
nustojo sveikatos. Bylos bus 
sprendžiamos pagal naują įs
tatymą. Bus galima pradėti by
las ir tiem asmenim, kurie pra
leido prašymų terminus, bus 
galima atnaujinti bylas, kurios 
buvo vokiečių įstaigos Koelne 
atmestos. Pagal naują įstatymą, 
išvežti prievartos darbam pen
siją gali gauti tik tada, jei jie 
yra nustoję 50 darbingumo. Jų 
pensija prasidės nuo 1960 spa
lio 1. Asmuo kuris buvo per
sekiojamas dėl tautybės, pensi
ją gali gauti nuo 1949 sausio 
1. Jam užtenka, jei jis yra nu
stojęs 25 darbingumo -žino
ma, nedarbingumas turi būti 
persekiojimo rezultatas, ir rei
kia tai įrodyti-. Jei nukentėjęs

Kai Romoje bus galutinai pa
rengtas naujas mišiolas, žada
ma išleisti jį ir Lietuvoje, o 
taip pat lekcijų ir evangelijų 
knygą.

Liturginė reforma — didžiu
lis darbas. Prie jos prisideda 
daug dvasininkijos. Lietuvos 
Ordinarų Susirinkimas, pirmi
ninkaujamas Telšių vyskupo— 
Petro Maželio, paskyrė Lietu
vos vyskupijų jungtinę Litur
ginę komisiją, kuriai vadovau
ja Vilniaus arkivyskupijos val
dytojas kanauninkas Česlovas 
Krivaitis. Komisijoje yra visų 
šešių vyskupijų atstovai, baž
nytinės muzikos specialistas. 
Talkininkauja ir šiaip daug ku
nigų.

Ritualą tikimasi užbaigti ar
timiausiu metu, o mišiolėlį iki 
metų pabaigos.”

Šioje informacijoje apie reli
ginį gyvenimą Lietuvoje pirmą 
kartą išvengta pagiežos tikėji
mui ir kcllojimo kunigų. Lau
kiame paskelbiant, ar Liturgi
nės Komisijos parengti leidi 
niai bus išspausdinti. . .

mirė dėl nuolatinių sveikatos 
pažeidimų, tai jam 'priklausan
čią pensiją gali gauti žmona ar 
vyras, ar vaikai, jei nėra žmo
nos ar vyro. Pensija mokama 
nuo 1949 sausio 1 arba nuo 
1960 spalio mėn. iki mirties.

Pagal minėto Įstatymo pakei
timą prašymų terminas pratęs
tas iki 1966 metų rugsėjo 30. 
Vakarų Vokietijos prezidentui 
pasirašius ir paskelbus tą Įsta
tymą. su prašymais reikia kreip
tis į Bundesvervaltungsamt — 
Koelne. Patariama jau dabar 
paruošti įrodomąją medžiagą 
bei dokumentus.

Perse! jotieji dėl tautybės 
ir tie, kurie dabar yra sužalo
tos sveikatos, priėmę naują pi
lietybę prieš 1953 spalio 1, gali 
gauti vienkartinę pašalpą iki 
6000 DM (1500 dol. Jei išvež
tas prievartos darbam gali iro- 
dyti. kad jis nukentėjo dėl tau
tybės, tada užtenka 25 procen
to nedarbingumo. Šiaip prie
vartos darbininkai turi turėti 
bent 50 procentų nedarbin
gumo. Tai yra labai svarbus 
faktorius, nes įrodžius galima 
gauti didesnę kompensaciją.

Atlyginimo bylos dažniausiai 
yra komplikuotos. Jom reikalin
ga prityrusio advokato teisinė 
pagalba. Dėl platesnių informa
cijų prašom kreiptis į Liet. Ben
druomenės socialinio klubo rei
kalų vedėją A. Čepulį, 3548 S. 
Emerald avė., Chicago, Ill., 
60609. Valdybos nutarimu, pa
tarnavimai teikiami tik nariam, 
sumekėjusiem 1 del. metinio 
nario mokesčio. Atsakymui rei
kia prisiųsti adresuotą voką su 
pašto ženklu.

— Lietuviu pranciškonu 
provincijolas T. Leonardas An- 
driekus spalio 19-20 dalyva
vo Amerikos tautinių pranciš
konų provincijų viršinū.kų su
važiavime Youngstowne. Ohio. 
Spalio 21 padarė metinę vi
zitaciją lietuvių pranciškcnų 
vienuolyne Bridgevillėje įpr.e 
Pittsburgho). Spalio 22- 25 
bus Toronte, kur padarys vie
nuolyno metinę vizitaciją ir pa
šventins Prisikėlimo parapijos 
namų kertini akmeni. Namai 
jau baigiami statyti.

— Lietuviškos lėlės iš pasau
linės parodos po paveikslų lai
mėjimų spalio 10 buvo supa
kuotos ir išgabentos i Washing- 
toną. kur jos nuolat stovi Lie
tuvos pasiuntinybėje. Komite
to pirmininkės Kazimieros Ge
ne vičienė ir Helen Kulbei* dė
koja visiem, kurie bet kuo pri
sidėjo prie lėlių išstatymo pa
rodoje.

— Kun. dr. I. Urbonas Įeina 
i At-kų Sendraugių Centro val
dybą kaipo dvasios vadas.

— Washingtono Lietuvių 
Moterų Klubas ruošia tradicini 
rudens balių lapkričio 6 d. 8 
v.v. Programoje — Jaunųjų ta
lentų pasirodymas ir kitos 
staigmenos. Washington Hotel 
North Room, 15th and Penn
sylvania Ave.. N.W. Laukia 
svečių ir iš kaimyninių miestų, 
nes ruduo ypatingai gražus 
sostinėje.

— Valentinos Kojelienės dai
nų ir arijų koncertas rengia
mas Los Angeles mieste Hut- 
tenbacko artistų biuro. Kon
certas Įvyks lapkričio 28 Wil
shire Ebell teatre.

— Los Angeles lietuviai spa
lio 22-24 dalyvauja visų tautų 
šventėje Hawthorne. Californi- 
ja. Bus lietuviška parodėlė ir 
meno programa.

— Aleksandras Jakutis lYa- 
kutis). 40 metų, paskirtas aukš
tesniojo teismo (Supę rior 
Court) teisėju Riverside, Calif.

— Kostas ir Darata Čiurlio- 
niai,, praleidę 15 metų Australi
joje. rugsėjo 15 atvyko i Los 
Angeles. Kostas Čiurlionis yra 
buvusio Lietuvos susisiekimo 
ministerio Stasio Čiurlionio sū
nus. Dail. Mikalojus K. Čiurlio
nis jam yra dėdė, tėvo brolis.

— Putnam lietuvaičių mer
gaičių bendrabuty lapkričio 6 
šeštadieni bus jaunimo šokiai. 
Pradžia 7:00 vai. iki 11:00 vai.

KRISTAUS KARALIAUS 
MINĖJIMAS

Waterburio ir Bridgeporto 
apylinkių ateitininkų sendrau
gių valdyba praneša, kad yra 
rengiamas Kristaus Karaliaus 
minėjimas spalio 31 šv. Juoza
po mokykloje Waterbury. Minė
jime dalyvaus Waterburio, 
Hartfordo. Putnamo, New Ha- 
veno ir Bridgeporto apylinkių 
lietuviai. Minėjimas prasidės 11 
vai. 30 min. pamaldomis šv. 
Juozapo bažnyčioje Waterbury 
ir baigsis salėje. Salėje minėji
mo pradžia 3 vai. popiet. Kas 
negalės dalyvauti pamaldose 
Waterbury. išklausys mišių 
savose bažnyčiose. Kristaus Ka
raliaus dienoje maldos bus au
kojamos už persekiojamą Baž
nyčią Lietuvoje. (r.)

REQUEST
RECORD

Naujausio ir geriausios auten
tiškos ilgo grojimo lietuiiŠkos 
plokštelė'. Neimkite pakaitalų, 
žiūrėkite "REQUEST” ženklo. 
Galite gauti savo apylinkės 
krautuvėse arba užsakyti ad
resu:

REQUEST RECORDS, Inc. 
66 Mechanic St. 

New Rochelle. N. Y.

Prašykite nemokamų katalogų.



NAUJI FILMAI KORNELIJUS BUČMYS, OFM

GYVENIMO PROBLEMOS LAIVE
“Ship of Fools“. Tarpkonti- 

nc.Haliniam vokiečių laivui iš 
Mt kūs Vera Cruz 1933 iš
plaukus Vokietijos Bremerha
ven uosto !h k. prie turėklų pri
artėjęs nykštukas pastebi, kad 
tai esąs kvailių laivas. Jis net 
įtaria, kad keleivių tarpe žiūro
vai ga’ėsią atrasti ir save.

Pasinaudojant 1962 išleistu 
p puliariu Katherine A. Port
er to paties vardo romanu, fil
mų gamintojas ir režisorius 
Stanley Kramer pristato vieną 
tarp svarbesnių šių metų filmų. 
Arti mėnesio laiko trunkančio
je jūrų kelionėje negausu išori
nių įvykių įtampos, bet ji pa
lengva tarspta atskirų charak
terių išvystyme. Bendra filmo 
sąranga lyg dvelkia panašumu 
Į ankstesnį filmą “Dinner at 
Eight’’, bet šį kartą rūpimos 
pi oblemos paliečiamos daug at
viriau ir giliau.

Režisorius S. Kramer, pasku
tinių kelių metų. laikotarpyje 
pasirodęs su tokiais skirtingų 
žanrų filmais, kaip ’Judgement 
at Nuremberg’ ir ‘It’s a Mad. 
Mad, Mad, Mad World’, dabar 
pasineria į aštrų eilės asmeni
nių ir visuomeninių opiu klau
simų nagrinėjimą. Neapsiribo 
damas nacizmo kritikavimu, re
žisorius bando paliesti daug 
plačiau Išsišakojusį žmogaus ne
žmoniškumą žmogui. Laivo ke
lionei besitęsiant, jo keleiviai 
vis daugiau išlenda iš savo 
kiauto, atidengdami intymias 
tragedijas, nepasisekimus, bet 
taip pat pasirodydami ir su sa
vo silpnybėmis ir iškrypimais, 
kurie ne kartą 'kaip tik ir buvo 
tų nelaimių priežastimi.

Iš 500 psl. knygos su 50 
charakterių režisorius su teks
to paruošėju Abby Mann vyks
mo esmę sutraukė į pustrečios 
valandos filmą, apsiribojant tu
zinu labiau išryškintų asmeny
bių.

Sutraukta visas būrys pirmos 
eilės artisto, iš kurių ypač pa
minėtini keturi. Oscar Werner, 
iki šiol Amerikos žemvne pažįs
tamas t;k iš poros čia rodytu 
fi’mų (“Decision before Dawn” 
1951 ir “Jules and Jim” 1961). 
užtarnautai nusipelnęs populia
rumo Europoje, imponuoja ne 
arogantišku veržlumu, bet giliu 
laivo gvdytojo rolės išgyveni
mu. Vivien Leigh. 46 m., per
siskyrusi moteris, nors širdy 
dar tebesijaučianti šešiolikme

tė, le'ko idealaus vyro. Si pui
ki artistė pasirodo tik trečiame 
anprkieti-kame filme. Abiem 
ankstesniais atvejais (“G one 
W:,.h the Wind” ir “Streetcar 
Named Desire”) už savo vaidy
bą yra laimėjusi Oscaro premi
jas.

Lee Marvin, pasiekęs asme
ninio triumfo šiemetiniame— 
“Cat EM’ou”, ir ši kartą sutei
kia keletą grakščių komiškų 
momentų. Simone Signoret su 
giliu išgyvenimu pasirodo 
kaip grafienė. įsivėlusi į peli
tinę revoliuciją. bet nepajė
gianti kovoti prieš vergavimą 
narkotikams.

Eilėje šalutinių rolių pasiro
do Jose Ferrer, Elizabeth Ash
ley, Jose Greco. Heinz Rueh- 
mann ir kt. Atskirus veikėjus 
stebi ir savo komentarais paly
di nykštukas Michael Dunn. Pa
čioje pabaigoje žiūrovams iro- 
ni'kai jis vėl pastebi, jog dau
gelis. užklausus ką filmo cha
rakteriai turi bendro su mu
mis, atsakytų, kad nieko. Bet 
ar tikrai visi nuoširdžiai galė
tų taip atsakyti? Šis rimtas, bet 
jokiu būdu neslegiantis ir ne
nuobodus filmas, rezervuotinas 
vien suaugusiems. Jo pamaty
mui geriausia pasirinkti tekį 
laiką, kai mažiausia publikos, 
kad be minios triukšmo ramiau 
būtų galima sekti ir išmąstyti 
eilę prasmingų tiesų, išreikštų 
ilguose, bet prasminguose dia
loguose.

RINKLIAVA 
RALFUI

Linden, N. J. — Ba'fo 132 
skyrius š.m. kovo-birželio va
jaus metu surirko 257 dol. 50 
centų ir 65 svarus drabužių, ku
rie pasiusti Balfo Centrui Broo
klyn. N.Y. Aukojo: 16 dol. A. 
ir A. Skučo!; po 10 dol. —So’.o- 
mėja ir Emerson Mulks, M. Sa- 
matienė. A. ir V. Stakniai. K. 
Degutis. S. ir M. Varneckai, S. 
Ramonas; 6 dol. — M. ir A. 
Balčiūnai, po 5 dol. — ALRK 
Moterų S-gos 53 kp.. SLA 3 kp. 
L. ir K. Kubaičiai. A. Liudvi- 
naitienė. M. Klimas, R. ir R. 
Šlepečiai, VI. Tursa. E. Kubai- 
tis. L. ir V. Valentukevičiai. L. 
ir VI. Adomavičiai. B. ir St. 
Mei’.ai. J. ir G. Cerai. B. ir J. 
Ka<=auskai. J. Masteika. R. ir A. 
Yršai. O. Baublienė. A. Gražys. 
J. Byla. L. ir B. Budriai. T. Bu- 
dres. A. Krusė, V. Juškienė. J.

Siūloma Jums išimtina galimybe
ŠVENTINES DOVANAS UŽSAKYTI JŪSŲ GIMINĖMS 

USSR PER FIRMĄ '

PODAROGIFTS, INC. j
'Sarrh management as Globe Parcel St rvict. Inc.)

JŪSŲ PASIRINKTOS DOVANOS BE MUITO. BE JOKIŲ 
RINKLIAVŲ. BE PERSIUNTIMO IŠLAIDI/ BUS PRISTA
TOMOS JŪSŲ GIMINĖMS į NAMUS. Pasinaudokite, spe
cialiai artėjančiu švenčiu proga. sunia’žintom kainom audiniams. į 
KAR I ŪNAS - raštuotas ................... . ..........—..... $0.33 metras j į
MADAPOLAMAS 36 colių pločio audinys   $0.54 metras j Į
PIOUE įvairiaspalvi ............ . ................. _     $0.77 metras j,
DROBE PAKLODEMS — 60 colių pločio ...........  $1.10 metras •
AKSOMAS -— ypatingai minkštas ___ _____ ___  $1.82 metras
PUSVILNONIS AUDEKLAS apsiaii'tui palitui) $1.99 metras 
AUDEKLAS eilutėms (kostiumams) ..............  $3.55 metras
PAKLODES — pu'Enmės. spalvotos 60x80 colių S3.73 
APTIESALAS, pike Iraltas ir spalvotas 60x80 colių $9.*6 
S TAL TIESE, balta, ažūrinė. 59x59 colių .......    $3.96
STALTIESE - DAMASKINE. raštuota, ažūrinė $4.67

! KOJINES kaproninės. elastiškos. stiprios .......... $1.33
i SKARA grvnų vilnų *u kutai'. 38x38 colių ....... $-1.78

APSIAUSTAS pulitas) aukštos kokylrės. tikro astro.haniško ka
rakuli*. mod' miškas. Kainuoja nuo $420.00 iki $520.00 (kaina 
priklauso nuo dydžio). Dar daug įvairių šilkinių, grynai vilnonių į 
ir kitokių audinių ne konkurentinėmi' kainomis.

APLANKYKITE MŪSŲ SALĘ IR SUSIPAŽINKITE 
su rks|>onatais pavyzdžiais, kaip automobiliais. n>ot<>ciklais. dvi
račiai'. laikrodžiais ir kitokiomis prekėmis, kurioms užsakymus iš

! Jūsų priims:
; n nh lė visose Jungi nėse A. Valstybėse Vntsposylforgo 

Įgaliota fūma

PODAROGIFTS, INC.
220 Park Ave. South kampas 18-tos gatvės). New York 10003

Į Telefonas: 228-9.547 n
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ŠV. CECILIJOS CHORAS ARGENTINOJE švenčia 35 metu sukaktį ir koncertuoja drauge su Rambynu.

ARGENTINOS LIET. CHORAS DAINAVO 2000 KARTĘ
Šv. Cecilijos choras Argen

tinoje rugsėjo 18 ir 19 šventė 
savo 35 metų veiklos sukaktį..

šv. Cecilijos choro branduo
lys susiformavo 1929 metais 
•prie “Lietuvos” draugijos, ku
rios kurėju buvo tuometinis 
kc.isulas Argentinoje Skinkys. 
Si draugija vėliau pasivadino 
Lietuvių Centru. Chorui va - 
dovauti buvo pakviestas Vac
lovas Rimavičlus, kuris ėmėsi 
iniciatyvos suvažiavusius mūsų 
tautiečius burti į chorą ir mo
kyti įvairių dainų bei giesmių, 
kad gaivintų tuometinę lietu
vio dvasią.

Pirmieji žingsniai buvo labai 
sunkus ir pareikalavo iš chor
vedžio nepaprastos energijos ir 
daibo. Daugumas choristų, vi
siškai nepažindami gaidų ir ne
dainavę choruose, sudarė ne
paprastai daug darbo, kol cho
ras įėjo į geras vėžes.

Atvykus i Argentiną kun. J. 
Janulioniui ir pradėjus lietu
viams lakyti atsikiras lietuviš
kas pamaldas. Šv. Cecilijos cho
ras 1930 m. balandžio 20 su 
gražiu giesmių repertuaru pa
sirodė švč. Jėzaus Širdies ba
zilikoje. kurioje tada lietuviam 
buvo laikomos pamaldos. Tuo 
laiku choras pasirinko sau var-

PIJUS GUDELAVUČIUS
Laiškas iš Argentinos

į*-——

J Norite nuMiiskos 'I 'į PORTRETO - ŠEIMOS - VAIKŲ
) ‘vairiu prugtj: vestuvių, krikštynų, gimtadienių. pobfiviit ir kt nuo-
| trauku: norite atnaujinti sena fotografija? Jums geromis <alv«o>niv 4 

oadarvs - k

t VYT. MAŽELIS
i j
i Tel. HYadn* 7 4677 J

427 Menehan Street. Ridqewood B»ooUv»« N Y k

i— ,1— 110- a-

LITAS Investing Co. Inc.
kviečia

Pirkti akcijas su garantuotu dividendu ir augančia verte
Taupyti — atidarant sąskaitą (ligi
Skolintis automašinoms, namu remontui, akciją pirkimui 

Dėl prospekto ir kitais reikalais:
V. VEBELIŪNAS. 100-21 Ave.. Richmond Hill N. Y.: H1
A. VEDECKAS, S3 Morgan St.. Stamford. Conn. — Tel. 42a-v.

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

Juraitis, K. Sikorskis. K. Ar
mour. J. Servidis; 4 dol. — 
S. Skikūnas. po 3 del. A. 
Kvie.kauskienė. S. Rabinson 
2 dol. 50 et. — H. Yontosh; 
po 2 del. B. Ašmontienė. V. 
Plunglenė. A. Dovidauskienė. 
B. Sebeckienė. A. Lozoraitienė. 
St. Strazdienė, W. Schweizer; 
po 1 dol. — O Mikšienė. A. 
Boris. S. Zubkienė. A. Krutulie- 
nė. P. Sabaliauskienė. St. Šle- 
petienė. J. Bundcnienė, O. Tra- 
tulienė. E. Petukcvienė, V. 
Strazdienė. S. Barthelm, The 
Auto Store, Mrs. Fischer. A. 
De Gaugi. Mr. Leo. M. Pras- 
nol, L. Maglia. L. Spilier, W. 
So bo 'kowski.

Skyriaus valdyba: pirminin
kas M. Klimas, vicepirmininkė 
S. Cerienė Mu ks. sekretorius 
K. Degutis. Iždininkas M. Var- 
neckas, nariai — K. Kubaitis, 
A. Liudvl-ai’.ienė. M. Samatie- 
n.ė. VI. Tursa ir St. Ramonas— 
nuoširdžiai dė-ko:a aukotojams 
ir arkų rinkėjams už nuošir
džią ir gražią talką lietuvių šal
pos darbe. M.K.

dą ir nuo tada skaito savo Įsi
kūrimo datą. Nuo pat pirmų
jų įsikūrimo dienų choras "kas 
sekmadienį gieda per lietuviš
kas pama’das bažnyčioje suteik
damas lietuviu kem pamaldom 
gilaus pakėlimo.

Ta’.p bėgo mėnesiai, metai, ir 
Argentine" lietuvių kolonija iš 
choro gavo lauai daug dvasinio 
atsigaivinimo. Choras ne vien 
dainomis gaivino lietuvių sie
las. bet buvo statomos opere
tės. ruošiami koncertai ir 
net priaugo savu solistų, kurie 
reikalui esant atlikdavo ir solis
tu partijas. Vėliau ir kitose lie
tuviu ko onijose įsisteigė nau
ji durai.

Prasidėjus iš Europos po 
antrojo pasaulinio karo nauja
jai lietuvių emigracijai Argen
tinoje. buvo suorganizuotas 
naujas choras, kuriam pagrin
dus padėjo ir jį suorganizavo 
a.a. Aleksandras Petravičius , 
vad'va/o a.a. muzikas Aleksan
dras Stasiu lis, o vėliau perėmė 
vadovauti muzikas Andrius Ku
previčius. Šis “Dainos" choras 
ne’lgai išsi’.a kė. kadangi dau
gumas choristų išvažinėjo į 
JAV. šis choras įdainavo kele
tą plckštc’iu. prie jo veikė įvai
rus sekstetai, kvartetai ir tau- 
t:niai šokiai. Šv. Cecilijos cho
ras yra lietuvių Argenti

noje pagrindinis meno vsne- 
tas. kurį pažįsta visi, net toli
mų :ų provincijų lietuviai bei 
gretimu Argentinos kaimvnini- 
nių valstybių lietuviai, kuris 
kongrese bei ekskursijų metu 
yra apsilankęs. Jis žinomas ir 
svetimtaučiams savo dalyvavi
mu įvairiuose iškilmėse bei ra- 
dip ar televizijos pasirodymuo
se.

Choro gyvoji dvasia yra Vac
lovas Rimavičius. kuris, netu
rėdamas spausdintų gaidų, jas 
perrašinėta, komponuoja nau
jus dalykus ir duoda chorui 
energijos, nors jis pats savo 
jaunystę jau skaito 61 metus, 
bet dar tebėra gyvas, judrus ir 
energingas. Per savo 31 metų 
laikota'pį choras yra giedojęs 
bei dainavęs per 2000 kartų. 
Jis dalyvauja visų organizacijų 
parengimuose ir net svetimųjų 
yra klieči.mas užpildyti jų pro
gramas. Choras stengiasi bend- 
radarbiauti ir su kitataučių 
chc-ais. dalyvaudamas bendrai 
išeivių dienose, kuriuose jie 
išpildo išeivių dienų progra
mas. Netenka stebėtis, kad šios 
nepaprastos choro sukakties 
proga jį sveikino ne vien tik 
vietinės lietuvių organizacijos, 
bet gavo sveikinimų ir tolimiau
sių užsienio vietų. Šiam su
kaktuvininkui linkėtina ir to
liau palaikyti lietuvių išeivių 
dvasią ir tęsti lietuviškos dai
nos meną ilgus metus.

WINTER GARDEN TAVERN
Inc.

VYTAUTAS BELECKĄ'
Savininkae

•
Salė vestuvėms ir kitokioms pra
mogoms. Be to. d'uxiami polaido- 
tu viniai pietūs. Pirmos rūšies lie
tuviškas maistas prieinama kain»

1883 MADISON STREET-
BROOKLYN 27. N v

(Ridgewood 1

Tel. EVergreen 2-6440

WHITE HORSE TAVERN Į
baras - restoranas į
PRANAS ERL’ČAS. savininkas

86-16 JAMAICA AVE. Woodhaven. N.Y. 11421 !
i

Tel. Virginia 6-9519 *

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

SIDABRINIO VARPO KEPYKLA
Silver Bell Baking Go.

Lietuviška ir eurapietiška duona ir pytaga5
Šventėms, vestuvėms bei pokyliams tortai

DALIA ir ALBERTAS RADŽIŪNAS.- sav.

36-38-40 STAGG STREET BROOKLYN. N. Y. 11206
Telefonas STagg 2-5938

VACLOVAS RYMAVICIUS. šv. Cecilijos choro dirigentas.

.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 pasirinktinas įvairu: vynu, degtiniu, konjaku, midų 
šventėms bei kitokioms progoms

S & G MEAT MARKET
ANTANAS VAITKUS, vedėja?

84-09 Jamaica Ave., Woodhaven 21, N.Y. Tel. VI 9-5077
340 Grand Street, Brooklyn II, N.Y. Tel. STagg 2-4329
91-15 Jamaica Avenue. Woodhaven. N.Y. — Tel. 441.4554

Papigintomis kainomis priimame užsakymus

VESTUVĖMS ir POBŪVIAMS

Pristatome j namus lietuviškus skilandžius ir sūrius
We take all orders spėriai price for W<*«1d;ngs and Parties 

Home-Made Bologna

rmnmuJMumuH. j į i H ii FIiT1 1
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(fijfr SPORTAS
Be laimėjimo aikštėje ...

Sį sezoną LAK futbolininkai 
dar nesugeoėjo pasiekti perga
les aiKSieje. ir pereitą seKma- 
aienį, žaiaziant namie, teko nu- 
sueisii West NY, ipasekme 0:3 
(U:l). Praiaimejimas, aeja, ir 
v ta užtai liaujas.

Musuxiai žaidė tokios sudė
ties: AiaunausKas; v aunas, Re- 
meza; bueris, lunys, Šukys; Za- 
ovyaas 111, sueigas, 1 rampas, 
Buaieokas, Bercuiaids. žaista 
ir vėl praKiišucai uevyniese, nes 
ikrastnuų puoiiKų kaip ir nebū
ta. Paganau mateme Kuų zai- 
uziani savo vietoje — vidurio 
saugu. BuurecKas sį kartą puo
lime buvo visai apleistas gero
sios avasios. 1 rampas pradžio
je buvo pavojingas, aeja, pro 
sau ėjusiais šūviais. Likusioji 
komanuos aaiis irgi roae bioge- 
jimo žymių. Kai Kūne žaidimai 
negali tinKamai paduoti ka- 
muono, o apie valdymą nėra ko 
u* bekalbėti. Jei žaiaikai su va- 
dovyoe nesignebs tinkamos 
treningo programos, dings il
gainiui ir Keii talentai.

Rezervinė priešžaismyje ga
vo 0:6. Žmonių (ne žaidikų) šį 
kartą užteko, už tai tvarkos ne
buvo jokios. Jeigu neįmanoma 
susitvarkyti, tai geriau rezer
vinę iš pirmenybių atšaukti. Iš 
tokio vieneto nei garbės nei 
naudos. Beje, klubo vadovybei, 
o taip pat ir nariams Įsidėmėti
na, kad vienas Saulius Remeza, 
be pagalbos, visų darbų prie 
geriausių norų neapveiks.

Savaitgalį išgelbėjo mažu
čiai, pirmenybių rungtynėse 
baigę su ukrainiečiais 0:0. Jau
nučiai pralaimėjo ukrainiečiam 
0:6. Ateinantį savaitgalį senio- 
rai nežaidžia, šeštadienį žaidžia 
pirmenybių rungtynes mažu
čiai 3 vai., Oceanside, L.I. Jau
nučiai 3 vai. savo aikštėje East 
N.Y. susitinka su BW Gott - 
schee. Atletas

PADĖKA
Š. m. rugsėjo 30 mirė Johan

na Matzk-Marcinkus. sulaukusi 
73 metų. Buvo pašarvota J. 
Garšvos laidojimo ištaigoje. Iš
kilmingai palaidota spalio 4 
iš Angelų Karalienės parapijos 
bažnyčios šv. Kryžiaus kapinė
se, North Arlington, N.J. Ten 
yra palaidotas jos vyras Juo
zas Marcinkus. Angelų Karalie
nės parapijai priklausė ilgus 
metus.

Nuliūdime likę duktė Ste
fanija. žentas ir trys anūkai 
nuoširdžiai dėkoja giminėm*, 
draugam bei pažįstamiem, ku
rie atsilankė į šermenis atsi - 
sveikinti su velione, užprašė 
mišias už jos vėlę, puošė karstą 
gėlėmis. Ypač dėkojame kleb. 
kun. J. Aleksiūnui už bažnyti
nes apiegas — už atlaikytas mi
šias. kun. V. Pikturnai ir kun.
L. Jankui už atlaikytas mišias 
prie šoninių altorių. Vargoni
ninkui M. Liuberskiui už patar
navimą, tetai Paškauskienei 
dukterims už užprašytas amži
nas mišias. Amžinojo ir Gyvo
jo Rožančiaus, tretininkų broli
jos nariam už užprašytas mi-

Parengimai New Yorke
Spalio 30 — Operetės choro, vad. 

muz. Vyt. Strolios, koncertas Ap
reiškimo parapijos salėje Brooklyne, 
dalyvaujant sol. D- Mongirdaitei, 
akt. V. Žukauskui ir pianistei A. 
Kepalaitei. Po koncerto šokiai ir 
turtinga loterija.

Lapkričio 6 — Korp. Neo-Lithu
ania metinė šventė - balius Travelers 
Hotel, prie La Guardia aerodromo, 
šokiams gros Neo-Lithuanijos or
kestras iš Čikagos.

Lapkričio 7 — Salezieičų kunigų 
25 metų jubiliejus Maspetho para
pijos salėje. 11 vai. šv. Mišios baž
nyčioj. o 12 vai. iškilmingi pietūs 
salėje. Pelnas skiriamas saleziečių 
gimnazijai.

šias, palydėjimą į kapines. Taip 
.pat dėkojame Kvartūnam, Sir- 
gėdam, Krupinskam, Beleckui 
už gerai pagamintus pietus.

Visiem nuoširdžiai dėkojam. 
Niekada nepamiršime tų. ku
rie mūsų nepamiršo ir padėjo 
nelaimės ir skausmo valando
je.

Duktė Stefanija, žentas Wal
ter Janns, anūkai: Leonas, Ma
ry Ann, Ričardas.

NEW YORKO OPERETES CHORO
METINIS KONCERTAS

įvyksta

spalio 30, šeštadienį
7 vai. vak.

APREIŠKIMO PARAPIJOS SALĖJE
Chorui vadovauja VYTAUTAS STROLIA 

Programoje dalyvauja:
solistė DAIVA MONGIRDAITE iš Bostono 
aktorius VITALIS ŽUKAUSKAS 
akomponuoja ALDONA KEPALAITE 

šokiams groja R. BUTRIMO orkestras

Veiks bufetas su užkandžiais
{ėjimo auka 2 dol. Moksleiviams — 1 dol.

O

MARGARITA RŪTENYTĖ ir William Primavera, susituokę Angelų Kara
lienės parapijos bažnyčioje rugsėjo 26. Nuotr. R. Kisieliaus..

ŠACHMATAI
Veda K. Merkis

Alex Keyes ir William Robertie 
laimėjo 1965 metų Bostono atviras 
pirmenybes. įvykusias Boylstono 
klube, spalių 16 - 17 dienomis. Abu 
surinko po 4 ta tš. iš 5 galimų. Mas- 
sachusets meistras John Curdo, buv. 
Bostono — David Scheffer, T. Bar
ham ir Wolf pasidalino trečią vietą, 
surinkę po 4:1 tš. Trijų taškų gru
pėj: latviai V. Ezerins ir J. Ozols; 
K. • Merkis ir kt. Viso dalyvavo 53 
žaidikai iš kelių valstijų. Pav. žy
miausias New Jersey ekspertas R. 
Durkin (rating 2195) surinko 2*Ą 
tš. Iš lietuvių dar dalyvavo S. 
Liauksminas, Hartford (Itš.) ir J. 
Paulėkas, Cambridge (1 tš.). Gai
la, kad negalėjo dalyvauti G. Švei
kauskas, praeitų p-bių laimėtojas, 
žiūrovo) dėmesį traukė stambi ir

graži Lietuvių pereinamoji dovana, 
skirta So. Bostono lietuvių piliečių 
draugijos. Joje įrašyti laimėtojų 
vardai: 1964—Gediminas Šveikaus
kas ir Alex Keyes, dabar bus pri
dėti 1965 — Alex Keyes ir William 
Robertie. Jugoslavo A. Keyes var
das jau dukart įkeltas dovanon, 
jam bereikia kartą laimėti ir dova
na bus jo.

Pirmosios Lietuvių pereinamosios 
taurės laimėtojas John Curdo turė
jo daugiau vargo, kol ją laimėjo, 
nes Bostono čempionų vardai daž
niau keitėsi: 1957 — Shelby Lyman. 
1958—John Curdo ir Goldstein, 1959
— Ged. Šveikauskas ii- D. Scheffer, 
1960 — Carl Freeman, 1961 — John 
Curdo. 1962 — David Turner ir 1963
— John Curdo.

Tarptautiniu turnyru laimėtojai: 
Sovietų S-goj. Erevane — V. Kor- 
chnoj 9)4-3r2. Petrosjan ir Stein po 
8)2. Libertson 8, vengras Portisch 
7. estas Ne j 6V2. Averbach, jugosla
vas Matanovič. čekas Filip, vokietis 
Fux ir švedas Stahlberg po 6 taš
kus. Rytų Vokietijoj — V. Simagin 
ii- W. Uhlmann po 10’2:4’s. A. Lein 
10 tš. Dabar vykstantį turnyrą Da
nijoj veda A. Suetin su 5%:112. S. 
Gligorič 5, Taimanov, Barzca, Dūk- 
stein po 4’2 tš.

Nauji Darbininko 
skaitytojai

M. Giedraitis. Scranton, Pa., 
A. Sąvokaitis, Elizabeth, N. J., 
A. Switra, Nanticoke, Pa., A. 
Vaishvila. Woodside, N. Y., Dr. 
L. Kriaučeliūnas, Palos Park, 
Ill., J.G. Skučas, Philadelphia, 
Pa., A. Salasarvičius, Worcester. 
Mass., S. Dirmantas, Chicago, 
Bl., V. Stašaitis, Newington, 
Conn., J. Mikuckis. Baltimore. 
Md.. A. Bražinskas. So. Orange,
N. J. J. Grigaitis. Willow 
Springs, III., O. Dirgėla. Water
bury, Conn., A. Campė, Oak - 
ville, Conn., K. Jakavonis, Ne
wark, N.J., A. Ivinskas. Willo- 
oughby, Ohio. Z. Grinkas, Los 
Angeles, Calif., F. Monchun, 
Windsor. Conn., A. Bortoff, 
Woodhaven. N. Y., S. Maila, 
Maspeth. N. Y. R. Klybas, — 
Woodtiaven. N.Y., Kun. P. But
kus Lewisham, Australija, E. 
Masaitienė, Havre de Grace, 
Md., K. Ralys, Cleveland, O- 
hio, E. Uselytė, Brooklyn, N. 
Y., W. Yankowski, Mechanic
ville. N.Y., J. Raškauskas. To
ronto. Ont. Canada, J. Bagdo
nas, Woodhavep, N.Y.

Monika Giedraitytė iš So. 
Boston, Mass, užsakė Danguo
lei Kasper, Brockton, Mass, ir

Pranešu draugam, giminėm ir pažįstamiem, kad Worces
ter, Mass, po ligos mirė mūsų mylimas brolis

A4A. VLADAS SPIRAUSKAS

Velionis buvo kilęs iš Jurbarko miesto. Neprikl. Lietuvos 
kariuomenėj tarnavo karininku majoro laipsnyj.

Nuliūdę broliai:
Juozas. Česius ir Jonas su šeimomis

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

JAV-se
ADOLFSCHRAGERFURNITURE, Ine.

Yonkvilės 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

AR ADVOKATAS MŪSŲ 
NEMULKINA?

Mūsų motina mirė, kai mes 
dar buvome maži. Likome dvi 
mergaitės ir vienas berniukas. 
Motinos sesuo, -kuri savo vaikų, 
neturėjo, mus prižiūrėjo, globo
jo, nors mes gyvenome su tė
vu. Kai mes buvome jauni, tė
vas vedė moterį, kurią jis su
sitiko fabrike, kuriame dirbo. 
Ji išgyveno su tėvu tik pus
antrų metų; po to jį paliko ir 
išvažiavo kažkur pas savo gimi
nes “į Westus” (į vakarus).

Šių -metų rugpiūčio mėnesį 
mirė mūsų tėvas, sulaukęs 76 
metų. Testamento nebuvo pa - 
likęs, todėl mūsų brolis buvo 
teismo paskirtas turto globė
ju (administrator) ir mūsų ad
vokatas mums pasakė, kad tur
tas bus padalintas tarp mūsų 
trijų.

Dabar mes gavome laišką iš 
Colorado, iš advokato, kad 
mūsų buvusi pamotė, sužinoju
si apie mūsų tėvo mirtį, reiš
kia pretenzijų į jo paliktą tur
tą, nes ji esanti jo našlė. Nu
nešėme ta laiška mūsų advoka
tui, o tas sako, taip, ji turinti 
teisę reikalauti dalies palikto 
turto. Kur tu žmogau, teki da
lyką matei? Pati išbėgo, jo
kių pareigų neatlikusi, tėvo se
natvėj nekaršinusi, nori dar pi
nigų gauti. Mums atrodo, kad 
mūsų advokatas reikalo nesu- 
ranta ir klaidingai mus painfor
mavo.

Prašom mums parašyti 'Dar
bininke’, kurį mes skaitome 
daugelį metų, (mes visi gerai, 
suprantame ir mokame lietu
viškai skaityti ir kalbėti), ar 
mūsų advokatas mūsų nemulki
na.

Vaikai, Massachusetts
—o—

Atsakymas
Turiu sutikti su jūsų advoka

to nuomone. Pamotė yra jūsų 
tėvo žmona, dabar našlė, ir 
ji gali gauti įstatymų nustatytą 
palikto turto dalį (trečdalį). Jū
sų tėvas turėjo “pagrindo” į 
teismą kreiptis, trims metams 
•po jo žmonos išvažiavimo, ir 
prašyti skyrybų (divorce). Mat, 
vienas iš pagrindų skyryboms 
prašyti (divorce grounds) čia 
yra “desertion”. Jej vyras pa
lieka žmoną arba žmona palie
ka savo vyrą be pateisinamos 
priežasties, paliktoji žmona ar
ba paliktasis vyras gali (po 3 
metų) kreiptis į teismą skyry-

Aušrelei Petronis, Dorchester, 
Mass., Marija Rusienė, Port 
Washingtonr N.Y. :— Žukų šei
mai, E. Northport. N.Y. E. 
Vaišnys, New Haven, Conn. M. 
Marijošiui, New York, N. Y. 
Marytė šalinskienė, Woodha
ven. N.Y. — Kun. V.J. Martu- 
sevičiui. Phila, Pa., E.B. Mar- 
tinkus, Scranton, Pa. — 
Sandusky. Volga, W. Va. A. 
Gilvydis, Cleveland, Ohio — 
A. Gilvydžiui, Detroit, Mich.

Sveikindami naujus skaityto
jus dėkojame užsakytojams. 
Naujiems skaitytojams pirmais 
metais metinė prenumerata tik 
5 dol. Rašyti: Darbininkas, 910 
Willoughby Ave., Brooklyn, N. 
Y. 11221.

ATSAKYMAI TEISINIAIS 
KLAUSIMAIS

Adv. M. ŠVEIKAUSKIENĖ sutiko šia
me laikraštyje duoti paaiškinimų ir pa
tarimų teisiniais klausimais Darbininko 
skaitytojam. Klausiant reikia pažymėti, 
ar skaito Darbininką. Klausimai siųstini 
jos adresu: Mrs. M. Šveikauskas, At
torney at Law, 8 Belgrade Avenue, 
Roslindale, Boston, Mass. 02131.

bų prašyti. Tačiau jūsų tėvas, 
matyt, to nepadarė. Jūsų pa
metė “teisiškai” tebebuvo jo 
žmena, o jam mirus, yra “tei
sėtoji” jo našlė.

Ners aš suprantu jūsų pasi
piktinimą, tačiau turiu pasaky
ti, kad advokatas visai teisin
gai painformavo ”7r,. -.-bendrai, 
man atrodo, kad. jei žtnogus tu
ri savo advokatą, jis turėtų juo 
pilnai pasitikėti. Jei kas nepa
sitiki savo advokatu arba savo 
daktaru, turi susirasti tekį, ku
riuo jis pilnai pasitikėtų.

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 992-0730

PAINTER (VETERIAN) 
EXPERT 

INSIDE AND OUTSIDE 
All Work Guaranteed 
JOE THE PAINTER 

Call 427-2038

JACK CLEMENTES 
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.

MAKING A PARTY
MEAT PIES INC affiliated with 
Near East Bakery We specialize in 
Lamb Spinach Pies We cater to all 
your party needs. We serve Bklyn 
and N. Y. Parties & Catering that 
is our specialty Call 875-2295

DANCES
Every Sunday Evening 

at 8 P. M.
QUEEN OF ANGELS PARISH

44-04 Skillman Ave. 
Sunnyside, Queens

21 Years and Over

Admission $1.00

INTERNATIONAL 
PRINTING CO.

197 E 4th STREET

EVERYTHING
FOR THE PRINTING LINE

CALL OR 3-1830

LIUDOS MIKULSKYTĖS •

Vyriškų ir moteriškų drabužių 
krautuve

Krautuvėje yra didelis įvairiausių drabužių pasirinkimas. 
Taip pat gaunamos visokiausios medžiagos siuntiniams į 
Lietuvą. Krautuvės adresas:
95-04 JAMAICA AVE., WOODHAVEN, N. Y.

Tel. 849-7240

Vienintelis Importuotojas Amerikai
Šios vokiečių gamybos Gyvenamojo — Kambario Spintos

TO PLACE 
YOUR AD, 

CANCEL OR CHANGE 
Tel. 867-3680

H. W. MALE

Lead Set-up Man production pro
cessing. Knowledge of blue prints, 
measuring instruments drill jig fix
tures sheet metal blending, ability 
to operate machine shop. Machines 
to set-up. Salary open Benefits. 
Convenient to transit. U. S. Com
ponents Inc. 1320 Zeraga Avenue, 
Bronx N.Y. — TA 4-1600

SOUTH PLAINFIELD 
FACTORY HELP -ASSEMBLERS 
Light duty work. Base pay plus 
weekly production bonus, English 
not necessary*. Paid vacations, Life 
insurance, Hospitalization 

MOLDULUME INDUSTRIES
500 Metuchen Rd., S. Plainfield, N.J.

MARINE ENGINEERS 
AND 

DECK OFFICERS
Immediate Jobs Available 
U.S. Coast Guard License 

As 3rd Assistant Engineer or 
3rd Mate or higher required 

Must be U.S. Citizen — 
WRITE 

M. S. T. S.
Brooklyn. New York 11250 or phone 

(2121 GE 9-5400 Ext. 5122 or 5126 
An Equal Opportunity Employer

SERVICE

DOC WEISS 
ONE HOUR MAGIC SHOW 

For Adults and Children 
Churches. Lodges, Organizations 

Talent Exchange • 
Call 

586-6300 or LO 5-6435

D & F COAL CO

For the Finest of Coal 
Buy Now and Save

Buck $17 Pea $18

4421 New Utrecht Ave Brooklyn
Call TR 1-8500

MR SCHWARTZ

JOHNNY’S MOVING
Local and Long Distance 

Movers
Licensed and Bonded

We guarantee all our work.
Call 276-7267 '

For Fast Prompt Service

EDDIES CONTRACTORS
CARPENTRY

Ceilings Fences Electrical Work 
Storm Doors Windows 

and General Alterations 
24 hour phone service

Call 499-7956

ALL EUROPEAN CARS Tax-Free 
factory prices. Fast, fast delivery, 
overseas anywhere—factory or U.S. 
port. Mfg. warranty/U.S. specs/U.S. 
bank rate finance. All American 
cars available at hugs military dis
count (U.S. Corp.)

auto-europe
in N. Y., Chicago. L. A.. San Fran
cisco. Seattle, etc. — Write: Maj. 
WALKER, P. O. Box K, Ft. Dix,
N.J. (609) RA 3-5525 also: Ameri
can cars for U.S. delivery / special 
military discount

“VENTA”
Home 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 

x: »v < > 5 '

n-iU . iii.
dCtisun iivigi..-'.
i €• N fc.vv?o

Stephen Bredes, Jr.
advokatas

37 Sheridan Avenue 
Brooklyn 8, N.Y.

felet. - Applegate 7-708o

LAIDOJIMO DIREKTORIAI

VAITKUS
FUNERAL HOME 

197 WEBSTER AVE.
PRANAS VAITKUS 

Laidotuvių Direktorius • 
ir baisamuotojas

Cambridge, Mass.
NOTARY PUBLIC

Patarnavimas dieną ir naktį 
Nauja moderniška koplyčia šer- Į 
menims dykai. Aptarnauja Cam- i 
bridge ir Bostono kolonijas že- i 
miausiomis kainomis. Kainos tos 
pačios ir j kitus nuėstus.
Reikale šaukite — Tel. T R 6-6434

Tel. EVergreen 7-4335

STEPHEH AR0MISK1S
(ARMAKAUSKAS) 

Jraborius-Balsamuotojai. 
MODERNI KOPLYČIA

423 METROPOLITAN AVĖ.
Brooklyn, N. Y.

STa'gg 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
Baisamuotojas

231 BEDFORD AVE.

Brooklyn, N. Y.

I. B. SHALINS
- Šalinskas

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 
84-02 JAMAICA AVE.

(prie Forest 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

KARLONAS
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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Kristaus Karaliaus minėji
mas bus spalio 31 d. 12 vai. 
Apreiškimo parapijos salėje. 
Pagrindiniu kalbėtoju sutiko 
būti A. Masionis iš Patersono. 
Meninėje programoje dalyvau
ja Apreiškimo parapijos cho
ras, vadovaujamas muziko VI. 
Baltrušaičio, ir būrelis mergai
čių, kurios atliks išraiškos ju
desiais maldą “Tėve mūsų”. 
Mergaites ruošia šokėja E. Ke
palaitė. Visa New Yorko -New 
Jersey apylinkių visuomenė 
•kviečiama dalyvauti bendrame 
Kristaus Karaliaus pagerbime. 
Katalikiškos organizacijos pra
šomos dalyvauti organizuotai ir 
su savo vėliavom apreiškimo 
parap. bažnyčioje 11 vai. mišio
se ir po mišią salėje. Šventę 
rengia Amer. Liet. Katalikų Fe
deracijos New Yorko New Jer
sey apl. valdyba.

Jadvyga Grigienė, Balfo Cen
tro sekretorė, jau visa savaitė 
serga.

L.D.K. Birutės D-jcs N. Y. 
skyriaus visuotinis susirinkimas 
Įvyksta sekmadienį, spalio 24. 
5 v. p.p. ponios Klivečk’enės 
bute, 76-13 85 Road. Woodha
ven, N.Y. B.M.T. Jamaica trau
kiniu važiuoti iki Elderts Lane 
stoties. Visos birutietės malo
niai kviečiamos dalyvauti.

N.Y. Akademikai skautai vi
sus studentus kviečia atsilanky
ti i Initium Semestri. šokiai 
bus spalio 29 Atletų Klube. Pra
džia 8 v.v.

ŠV. PETRO

AKTORIUS
ŠOKIAI IR

PIANISTĖ ALDONA KEPALAITė Dariaus Laoinsko kūrinių koncerte.
Nuotr. V. Maželio

Angelų Karalienės Parapijos 
METINIS VAKARAS 
spalio 24, sekmadienį 

5 vai. vakare
MASPETHO LIETUVIŲ PARAPIJOS SALEJE

Programa išpildys:
ANGELŲ KARALIENES PARAPIJOS CHORAS, vedamas 

muz. Mykolo Liuherskio 
IR POVILO PARAPIJOS CHORAS iš Eliza

beth^. N.J., vedamas mm. Mamaičio 
VITALIS ŽUKAUSKAS 
VAIŠES

— Visi kviečiami ir visi laukiami —
PUBLIKA seka aktoriaus Vitalio Žukausko humoristinę programą. Nuotr. R. Kisieliaus.

Jaunimo žygiui paremti Kat. 
Mot. Sąjungos 29 kuopa ren
gia metinę vakarienę spalio 31 
d. 4 vai. popiet Apreiškimo 
parapijos salėje. Vakarienės 
metu bus meninė programa, 
kuria išpildys jaunimas ir T. 
Dzlkienės kanklininkių grupė . 
Visi, kas tik pritaria jaunimui 
ruošiant ši istorinį žygį, kvie
čiami dalyvauti vakarienėje. 
Prašome pasiskubinti Įsigyti bi
lietus į vakarienę pas Garliaus- 
kiene; Katiliene MI 1-0949; 
Koziene 642-2213; Ruoklenę — 
441-8053 ir Skuja.

Lietuviu Mcteru Federacijos 
New Yorko klubas spalio 9 
šeštadieni vasaros atostogų 
buvo susirinkęs s?vo garbės na
rės Vincės Jomrka tės-Lcskai- 
tienės bute. Susirink-’mas buvo 
skirtas prisiminti lletuviškaiai 
dainai ir jos reikšmei lietuvių 
tautai. Anie lietuviu liaudies 
dainas ka'hėio ir hūdrngesnes 
dainų ištraukas padainavo V. 
Le-kaitienė. Po įdomios paskai
tos buvo dar ilgai dalintasi Įs
pūdžiais prie bendro vaišių sta
lo.

Pianistė Aldona Kepalaitė 
akompanuos ir ;špildys dalį 
programos New Yorko lietuvių 
vyrų choro koncerte, kuris i- 
vvks gruodžio 5 Franklin K. 
Lane mokyklos salėje. Woodha- 
vene.

Korp. Neo Lithuania New 
Yoi'ko padalinio sueigoje, Įvy
kusioje spalio 16 Jurgėlų na
muose, buvo išrinkta nauja val
dyba į kurią įėjo: A. Bitėnas, A. 
čekienė, V. Jurgėla, E. Lau
kys, V. Vykintaitė. Po sueigos 
kerporantai ir 'korporantės žiū
rėjo filmo iš vasaros stovyklos 
ir pasidalino įspūdžiais. Taip 
pat buvo aptarta metinės šven
tės baliaus reikalai. Šventė bus 
lapkričio 6 Travelers Hotel 
(prie La Guardia aerodromo).

RŪTOS ANSAMBLIO 
KONCERTAS

Kearny, N.J. — Rūtos an
samblio metinis koncertas ir ba
lius buvo spalio 16 Sopolingo- 
sios Dievo Motinos bažnyčios 
salėje. Žmonių prisirinko gana 
daug. Pradžioje ansamblio pir
mininkas Valentinas Melinis vi
sus pasveikino.

Programa pradėta duetu, ku
rį atliko Bronė Macijauskienė 
ir Ona Skurvydienė. Solo dai
navo Irena Stankūna:tė ir Liu
das Stukas. Taip pat jie padai
navo du duetus. Ansamblis, va
davau‘amas Algirdo Kačanaus- 
ko. padamavo keletą dainų, ku
rios yra Įrašytos antroje jų iš
leistoje plokštelėje.

Išbalintos dovanos ir pažy
mėjimai ansamblio nariam už 
jų pasižymėjimą. Išdalijo Jokū
bas Stukas. Baigiant programą, 
padėkojo Algirdas Kačanaus- 
kas.

Šiuo koncertu ir baliumi 
Rūtos ansamblis pradėjo savo 
25 metų sukakti. Kitų metų 
pradžioje numatomas sukaktu
vinis koncertas. F.V.

Aktoriaus Vitalio Žukausko sukaktuvinis vakaras
Aktorius ir režisierius Vitalis 

Žukauskas spalio 16 Apreiški
mo parapijos salėje minėjo sa
vo teatrinės veiklos Ameriko
je 15 metų sukaktį, užpildyda
mas pats vienas arti dviejų va
landų programą. Pianistas Alek
sas Mrozinskas abiejose dalyse 
ipaskambino pianu. Tuo būdu 
programa pasidarė apie pustre
čios valandos.

Su humoristine programa yra 
pasirodęs daug kartu New Yor
ke Įvairiuose parengimuose, ap
keliavęs beveik visas lietuvių 

’kolonijas JAV ir Kanadoje, at
likdamas programos dali arba 
pats vienas ją užpildydamas.

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

šeštadieniais iki" filmos pabaigtos:
— 12 v®1

Spalio 22 iki spalio 27, 1965 
Pirmą kartą New Yorke 

Cinemascope 
“FREDDY un das Lied der Siidsee’’ 

Vaidina:
J. Sassard. A. Lieven. E. Karlowa 

Priedinė filmą: 
“Der weisse Traum”

Ir vėliausia vok. įvykių apžvalga.

AKTORIUS VITALIS ŽUKAUSKAS, paminėjęs savo sceninio darbo 15 
metų sukaktį Amerikoje spalio 16 Apreiškimo parapijos salėje. Nuotr. V. 
Maželio.

Sukaktuviniam pasirodymui 
jis pateikė visą eilę smulkių 
anekdotų, satyrinių eilėraščių, 
humoristinių dainų, vaidinimų, 
pantomimų. Iš jų viena dalis 
buvo juokai, juokeliai, paimti 
iš kasdieninio gyvenimo, šei
mos santykių; kita dalis —sa
tyra. Satyrinėje fermoje buvo 
pliekiamos mūsų gyvenimo ne
gerovės. Net kelis kartus plak
ta materializmas. dolerių 
meilė, išpūsta visuomeninė vei
kla. politiniai veiksniai, politi- 
ninės partijos.

Šias dvi juokų rūšis reikia 
atskirai vertinti. Pirmoji —at
sirėmus i kasdienį gyvenimą, 
į šeima, daugiau ar mažiau bu
vo be priekaištų; satyroje kar 
tais turinys nustelbdavo formą. 
Tai ypač buvo ryšku pirmos da
lies satyrinėje poezijoje. Poe
zija — ne taip spalvinga, be di
desnio sąmojaus. Gal jų vieto
je reikėtų ieškoti naujų rašy
tojų. ar nauju humoristinių ei
lėraščių. Rodos, antroje progra
mos dalyje padainavo keletą 
eilėraščiukų — tie visai gerai 
skambėjo. Kitose satyrose (ke
turios politinės partijos) gal 
reikėtų vengti vieno kito aštres
nio ar dviprasmio žodelio.

Scenos iš Kauno radijofono 
praėįo su dideliu tempu ir į- 
tampa. pantomimikos (palydėji-

mai. ėjimai i balių) buvo sti
lingos ir išlaikytos.

Iš pat pradžių pasirodęs sce
noje aktorius tuoj patraukė 
publikos dėmesį ir ji mekėjo 
išlaikyti visą laiką. Jautėsi, kad 
programa tikrai rengta 15 m. 
Jautėsi didelė pažanga kaip ak
toriaus. humoristo. žmonių 
linksmintojo. Be abejonės, tai 
buvo vienas iš geriausių jo pa
sirodymų.

Pianisto Alekso Mrozinsko į- 
terpta muzika pregramen įne
šė ir atvangos ir naujos spal
vos.

Programai pasibaigus buvo 
sveikinimai. Vadovavo Tadas 
Alins kas. Sveikino Lietuvos 
gen. konsulas V. Stašinskas, ak
torius Henrikas Kačinskas, o- 
peros vardu — Vincė Januš- 
kaitė Leskaitienė. LB vardu— 
J. Šlepetys. Operetės choro — 
V. Strclia. Brooklyno vaidinto
jų trupės — St. Vaškys. Gauta 
visa eilė sveikinimų raštu.

Publikos susirinko artipilnė 
salė ir labai nuoširdžiai pasi
džiaugė aktoriaus Vitalio Žu
kausko kūrybiniu darbu. Po 
programos buvo vaišės, kurio
se dalyvavo apie 40 žmonių. 
Čia pasakyta sveikinimo kalbų, 
sugiedota Ilgiausių Metų, palin
kėta sėkmės! (j.)

ZLVIOS—_

’’mūsų

Kcrp! Nec-Lithuania metinė 
šventė Įvyks spalio 30. šešta - 
dieni, I ietuvi’i Piliečiu Draugi
jos salėje. Pradžia 7.30 v.v. 
Paskaitą skaitys prof. dr. Juo
zas Puzinas, tema 
jaunimas Lietuvos laisvės sute
mų laikais’. Vėliau bus šokiai 
grojant geram orkestrui.

Lietuvių studentų meno pa
roda rengiama Tautinės Sąjun
gos namuose <484 East Fourth 
St.) spalio 30. sekmadieni. Pa
roda bus galima apžiūrėti jau 
nuo 10 vai. ryto. Viešas atidary
mas ir dailininko Albino Els- 
kaus paskaita bus 4 vai. pcpiet. 
Parodoje su savo kūriniais da- 
h vauja G. Duobaitė. D. Barū- 
naitė. P. Martinkus, K. Norvai
ša, N. Ligertat. A. Antanavi
čius, J. Gemas. Pagodos rengė
ja — Korp! Neo Lithuania.

Kultūros klubo susirinkime 
spalio 23. šeštadieni. Tarptau
tinio Instituto patalpose (287 
Commonwealth Ave.’, numato
ma tekia programa: solistas 
Stasys Liepas 'kalbės tema 
‘‘Karų atgarsiai lietuvių liau
dies dainose.” Paskaita bus ilius
truojama harmonizuotem liau
dies dainom. Poetas Stasys 
Santvaras skaitys savo kūry
bos, gros kompoz. Jeronimo 
Kačinsko trio fleita, klernetas 
ir violančelė. Po programos bus 
kavutės Ir pašnekesiai.

Kun. Pr. Jakimavičiui ruošia
ma išleistuvių kavutė spalio 23 
5 vai. pcpiet šv. Petro parapi
jos salėje po bažnyčia. Misijo- 
nierius. užbaigęs savo kelių sa
vaičių atostogas, išvyksta atgal 
i misijas Jamaicos saloje. Va
karu Indroje. Išleistuves taip 
pat ruošia tėvai jėzuitai spalio 
24 Bostono kolegijos aukštes
nėje mckvk’oje. Tą dieną misi- 
jenierius aukos šv. Mišias 4 v. 
popiet mokyklos koplyčioje, o 
po pamaldų bus vaišės mokyk 
los salėje.

CYO organizacija ruošia me
tini bazo.rą. kurio pelnas skiria
mas orkestrui palaikyti. Spalio 
21 iv\ko pirmasis rengėjų 
pasitarimas.

Lietuvių inžinierių ir archi
tektų suvažiavime. Įvykusiame 
Bostone spalio 9-11. nauja 
centro valdyba išrinkta iš bos- 
tcniŠkių: J. Dačlo. K. Devenio, 
Br. Galinio, dr. J. Gimbuto. Z. 
Gavelio ir J. Razio.

Meno paroda. Spalio 16-24 
Cardinal Cushing A cademy. 
West Newbury, bus meno pa
roda. Meno darbai bus atga
benti iš Įvairių muziejų: Bosto
no, Andoverio. Lincolno. Rock- 
porto ir Gloucesterio. Taip pat 
parodoje bus išstatyta ir daug 
meno mėgėjų darbų.

New Yorke lapkričio 13 i- 
vyks lietuvių manifestacija ir 
žygis į Jungtines Tautas. Nega
lintieji tame žygyje dalyvauti, 
ji gali paremti savo aukomis. 
Aukas gali iteškti taip pat pa
rapijos klebonijoje.

East New York išnuomoja
mas. baldais apstatytas, kamba
rys. Galima naudotis virtuve. 
Tel. AP 7-5377.

Audronės Lapinskaitės at
minčiai jos draugės, Baltijos 
tunto skautės, šv. Petro parapi
jos bažnyčiai paaukojo jau 
antrus rūbus šv. Mišiom. Auko
jo: Birutė Paukštytė, Birutė Vi- 
leniškytė, Paula Edmonds, Ka
therine O’Connor, Daiva Mu- 
činskaitė, Beverly Ann Joyce, 
Roe Jorean ir Rima Aukšti
kalnytė.

Mirusieji
Po gedulingų šv. Petro para

pijos bažnyčioje pamaldų palai
doti:

Jonas Matulaitis (rugsėjo 16) 
62 m. Velionis gyveno 311 E 
St. Nuliūdime paliko 2 seseris 
ir broli. Palaidotas Naujos Kal
varijos kapinėse.

Edvardas Dudas (rugsėjo 21) 
36 m. Velionis gyveno 12 Ma- 
rey Rd. Mattapan, Mass. Nuliū
dime paliko žmoną ir du vai
kus. Palaidotas šv. Mykolo ka
pinėse.

Elena Mozūraitienė (rugsėjo 
22)73 m. Velionė gyveno 91 
Sumner St. Dorchester, Mass. 
Nuliūdime paliko dvi dukteris. 
Palaidota šv. Mykolo kapinėse.

Benjaminas Ivanauskas (rug
sėjo 29) 50* m. Velionis gydėsi 
miesto ligoninėje Long Island. 
Nuliūdime 
Palaidotas 
kapinėse.

Elzbieta 
2) 81 m. 
Silver St.
dvi dukteris ir sūnų. Palaidota 
Naujos Kalvarijos kapinėse.

Benjaminas Jaras (spalio 4) 
m. Velionis gyveno 69 Uni

on St. Lynn, Mass. Palaidotas 
šv. Benedikto kapinėse.

Petras Gelažius (spalio 6) 74 
m. Velionis gyveno 261 That
cher St. Brockton, Mass. Nu
liūdime paliko seserį. Palaido
tas šv. Benedikto kapinėse.

Antanas Zardeckas (spalio 9) 
82 m. Velionis gyveno 41 Wood 
Ave. Hyde Park, Mass. Nuliū
dime paliko žmoną, tris sū
nus ir dvi dukteris. Palaidotas 
Naujos Kalvarijos kapinėse.

Antanina Paukštienė (spalio 
13) 92 m. Velionė gyveno 149 
Milton St., Hyde Park, Mass. 
Nuliūdime paliko tris sūnus ir 
tris dukteris. Palaidota Naujos 
Kalvarijos kapinėse.

paliko dvi seseris.
Naujos Kalvarijos

Galvydienė (spalio
Velionė gyveno 265

Nuliūdime paliko

70
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Mieli New Yorko
ir New Jersey 
lietuviai!
Kas galite priimti nakvynei 

žygio į Jungtines Tautas daly
vius. praneškite skubiai: kiek 
svečių galite priimti, vyrų ar 
moterų, mergaičių ar berniu
kų. Visų pagalba labai reika
linga. Neatsakykite paslaugos 
atvykstantiem į lapkričio 13 
manifestaciją. Rašyti nakvynių 
komisijai:

K. VAINIUS
65-16 Clinton Ave.
Maspeth. N.Y. 11378 
telef. TW 4-8787
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JAUNIMO VAKARAS
ŠOKIAI SU ORKESTRU IR UŽKANDŽIAI 

spalio 23, šeštadienį 
7:30 vai. vak.

APREIŠKIMO PARAPIJOS SALĖJE 
No. 5th Street, Brooklyn, N. Y.

--------  Įėjimas $1.25 ---------

Ruošia . . . . N. Y. Moksleiviai Ateitininkai




