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DARBININKAS ŠAUKIMO IR TYLOS POLITIKA -
Kas ir kodėl šaukia apie birčininkus? Kodėl ir ką nu
tyli apie demonstrantus dėl Vietnamo?
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Maži pragiedruliai pasaulio politikoje po dviejų mitų
Azijoje tebėra trys politinio 

neramumo židiniai, kuriuos 
kursto kom. Kinija, siekdama 
Įsigalėti visoje pietų Azijoje— 
labiausiai Vietname, Indonezi
joje, Indijoje. Paskutiniai Įvy
kiai rodo, kad kom. Kinija su
laukė nesėkmės visuose trijuo
se punktuose.
VIETNAME— sprendimas per 
12 mėnesiu?

Vietname tebeina nuostolin
gos kovos, bet komunistai ima 
prarasti iniciatyvą. Kaip verti
na W.S. White (Journal Ameri
can), per 12 mėnesių Amerikos 
ir P. Vietnamo jėgom bus pa
siekta. kad P. Vietnamas bus 
apsaugotas nuo agresijos ir sub- 
versijos. Pasaulio opinija, ver
tina White, pasikeitė Amerikos 
naudai dėl Vietnamo. Amerikai 
yra ištikima Anglija. Prancūzi
ja anksčiau kritikavo Amerikos 
politiką ir siūlė derybas. Tada 
derybos būtų buvusios Ameri
kai nuostolingos. Dabar Pran
cūzija tyli.

Reikia tik jėgos ir ryžtingu
mo, ir tiek Vietnamo, tiek Va
karų interesai bus apsaugoti, 
daro išvadą autorius. Tai sy
kiu reiškia, kad tos jėgos Ame- 

INDIJA sunaikino neutraliųjų mitą
Jungtinėse Tautose Indijos Indija nustojo moralinės Įta- 

delegacija spalio 26 pranešė, kos, nustojo ir vadovavusi va-
kad nedalyvaus S. Tarybos po
sėdy, kur bus svarstomas Indi- 
jos-Pakistano klausimas. Spa
lio 25 jos atstovas iš posėdžio 
išėjo, kaltindamas, 'kad Saugu
mo Taryba išėjusi iš ribų — 
svarstanti ne tik paliaubų rei
kalą, bet ir Kašmiro.

H. Tribune vertina, ‘kad In
dijos atstovui lengviau nedaly
vauti negu reikalą ginti. O tas 
reikalas daro opiniją nepalan
kią Indijai, nes demaskuoja jos 
politikos dviveidiškumą. Neh
ru kalbėjo apie ginčijamų klau
simų sprendimą' J. Tautose, o 
dabar savo klausimų Indija ne
leidžia svarstyti; kalbėjo apie 
apsisprendimo teisę, o Kašmire 
kiša i kalėjimą, kurie siūlo 
plebiscitą; pasiskubino Tibetą 
pripažinti kom. Kinijai, nes tai 
pateisino pačios Indijos smur
tą prieš Goa.

Alto nauja valdyba
Amerikos Lietuvių Tarybos 

(Alto) suvažiavime Chicagoje 
spalio 23-24 sudaryta nauja val
dyba. Į kurią Įėjo: Lietuvių 
Katalikų Federacijos atstovai 
A. Rudis ir dr. K. Šidlauskas, 
socialdemokratų — dr. P. Gri
gaitis ir J. Talalas, Sandaros— 
M. Vaidyla ir J. Zuris, tauti
ninkų — E. Bartkus ir T. Blin- 
strubas. Lietuvių Katalikų Su
sivienijimo — dr. V. Šimaitis. 
Susivienijimo Lietuvių Ameri
koje — P. Dargis. šviesos San
taros — dr. J. Valaitis. Nuo 
pat pradžios Altui pirmininka
vęs Leonardas šimutis atsisakė 
toliau eiti pirmininko pareigas 
ar bent būti valdybos nariu; jis 
Įeina i tarybą. Taryboje savo 
atstovus turi dar ir kitos gru
pės neĮeinančios i valdybą. Vi
so taryboje yra 46 nariai. Iš 
jų nauji: dr. K. Šidlauskas— 
Katalikų Federacijos, A. Wells- 
Sandaros. V. Abraitis — tau
tininkų, M. Gudelis — socialde
mokratų. E. Vilimaitė — L.R. 
K. Moterų Sąjungos. Suvažiavi
me keltas statuto pakeitimas 
balsų daugumos nesurinko.

Sunyko mitai apie komunistines Kinijos galybę ir apie neut
raliųjų blokų. Darosi palankesne užsienio opinija Amerikos 

politikai. Tik namie netvarka

rika parodė, ir kom. Kinija sa
vo grasinimų neparėmė dar
bais. Vietnamas daugiau para
mos gauna ne iš kom. Kinijos, 
bet iš Sovietų. Kom. Kinijai 
tenka “popierinio tigro” var
das, kuriuo ji vadino Ameriką.
INDONEZIJOJE — banga prieš 
komunistus tebeina

Indonezijoje kom. Kinija su
silaukė taip pat nesėkmės. Jos 
organizuotas perversmas nepa
vyko. Prezidentas Sukamo te
berado simpatijas komunistam 
ir specialiai kom. Kinijai. Priė
mė jos atstovą ir skelbė, kad 
santykiai tebėra tie patys. Bet 
nebe ta pati Sukamo jėga. Nors 
spalio 21 jis Įsakė sustabdyti 
demonstracijas prieš komunis
tus. bet ir spalio 26 studentai 
demonstravo už komunistų par
tijos uždarymą, prieš kom. Ki
nijos kišimąsi i vidaus reikalus. 
Reikalavimus dar pagrležtino 
pareikalavo pašalinti užsienių 

dinamam neutraliųjų blokui, ku
ris norėjo virsti “trečiąją jė
ga”. Nors apie “neutraliuosius” 
pagarbiai kalbėjo prez. Kenne
dy. bet jų blokas nebeteko jė
gos ir subliūško pats neutralu
mo mitas, kuriuo buvo pri
dengta dviveidžių ar diktatorių 
bendrystė (Nehru, Sukamo. Ti
tas. Nasseris).

NEW Y0RK0 RINKIKAI, dėl kurių
Beame, Lindsay, Buckley tu

ri paskutines dienas New Yor- 
ko balsuotojam laimėti. O tie 
balsuotojai labai Įvairūs: 15 
proc. negrai, 8 proc. portorikie- 
čiai, 11 proc. italai. 4 proc. ai
riai; religijos atžvilgiu: 3,400, 
000 katalikų. 1,800.000 žydų . 
1.700.000 protestantų; politinės 
priklausomybės atžvilgiu: regis
truotu demokratu 3.5 kartus v v
daugiau nei respublikonų.

Pagrindiniai varžovai dėl 
miesto valdžios savo kandidatus 
taip parinko, kad Įtiktų gyven- 

KAS VALDYS NEW YORKĄ: Beame, Lindsay ar Bukley? Pa a ii kės lapkriio 2.
New Yorko miesto nuotrauka R. Kisieliaus.

reikalų ministerį Subandrio, ku
ris yra palankus komunistam. 
Apsaugos ministeris Nasutin 
pasiūlė išimti iš Subandrio ži
nios žvalgybos reikalus. O pa
galiau skelbiama, 'kad jis neiš
leistas i Azijos-1 Afrikos konfe
renciją. esąs tiesiog namų areš
te. Antikomunizmo banga tebe
eina. Ją dar labiau stiprina Ja
voje pasireiškęs išlikusių komu
nistų teroras — nužudę 250 
žmonių. Dėl komunizmo likimo 
susirūpino net ir Sovietų Są
junga.
AFRIKIJE Kinija liko už kon
ferencijos durų

Alžire lapkričio 5 turi prasi
dėti Azijos-Afrikos konferenci
ja. Ją kom. Kinija sabotuos.

AMERIKOJE: 
tebejaudina 
demonstracijos 
už ir prieš
Studentu demonstracija prieš 

vyriausybės politiką Vietname 
sukėlė kitų studentų prie
šingą reakciją. Iš daugelio uni
versitetų įimtais, tūkstančiais ~
parašų eina pritarimas vyriau
sybei, pažadai duoti savo krau
ją Raudonajam Kryžiui, paža
dai vykti savanoriais i Vietna
mą. Rengiamos pritarimo de
monstracijos. Bronxe Manhat- 
tano kolegijos surengtoje de - 
monstracijoje už vyriausybę su
siremta su piketuojančiais, ku
rie protestavo prieš vyriausy-

kovoja trys 
tojų daugumai: Beame grupė
je — žydas, katalikas airis, ka
talikas italas; Lindsay grupėje 
— protestantas, katalikas airis, 
žydas.

Paskutinės dienos rodo au
gant opiniją Lindsay ir Buck- 
ley naudai, mažtant Beame. 
Pastarajam pakenkė pasiskel- 
bimas, kad ji oficialiai remia 
prezidentas, o oponentai iškė
lė, kad taip nėra. Opinijos duo
menys: Beame 41.8 proc., Lind
say 27.8. Buckley 14. 

nes jai nepavyko atkalbėti, kad 
nebūtų pakviesta Sovietų Są
junga. Kam. Kinija pasilieka 
už durų, nors pati buvo suor
ganizavusi pirmą Azijos-Afrikos 
konferenciją Bandunge.

SVEIKiNIMAS JAV kariam Vietname. Kalėdų šventėm 
artėjant.-norima, kad sveikinimus gautų visi JAV kariai
yįetrųjm&ikur ju.yra 140.000. Sveikinimus qašo studen
tės ir studentai.

bę. New Yorke spalio 30 ren
giama milžiniška pritarimo de
monstracija.

Sen. Dodd paskelbė, kad vi
daus saugumo komisija pradės 
tirti “Gegužės 2 sąjūdi”, kuris 
siuntęs paramą Vietkongui. Tai 
sąjūdis Kinijos komunistų Įta
koje.

David J. Millerio. kuris sude
gino karinės tarnybos šaukimą, 
byla prasidės lapkričio 22. Jo 
gynėjai iš vadinamos “Pilieti
nių laisvių sąjungos” žada Įro
dinėti, kad Įstatymas, kuri su
laužė MiHeris. esąs priešingas 
konstitucijai. O kiti tos rūšies 
gynėjai jau skelbia, kad pro
testo demonstracijos prieš tuos, 
kurie protestuoja prieš vyriau
sybę esą varžančios žodžio lais
vę.

— Kcm. Kinija paskelbė, kad 
boikotuos Azijos Afrikos kon
ferenciją. kuri šaukiama lap
kričio 5. Kom. Kinijai nepavy
ko pasiek.i. kad nebūtų pa
kviesta Sov. Sąjunga.

Kom. Kinijos Įtakos šiuo me
tu daugiau reiškiasi Dominin
konuose ir Jungt. Valstybėse 
subversijai organizuoti.
INDIJOJE — pereina į diplo
matinę ofenzyvą prieš Kiniją

Indijos švietimo ministeris 
spalio 26 skelbė, kad Indija tu
rės peržiūrėti 1954 sutarti su 
Kinija. Sutartim Indija buvo pri
pažinusi Tibetą priklausant Ki
nijos suverenumui.

LIETUVOJE: nauji
Vilniuje spalio 21 buvo at

likti formalumai Maskvos pa - 
skelbtai pramonės reformai 
vykdyti. Patvirtintas Lietuvos 
sovietinės konstitucijos pakei
timas (taip lengvai, be ‘liau
dies' atsiklausimo! Red.), bū
tent, sąrašas aštuonių naujų 
ministerių.

Septynios naujos ministeri
jos — daugiausia enos, tik 
Chruščiovo laikais buvusios pa
vadintos liaudies ūkio tarybos 
valdybomis — bus atitinkamų 
Maskvos ministerijų respubliki
niai padaliniai; jų ministerial 
savo tiesiegius viršininkus tu
rės Maskvoj. Jie bus: Povilas 
Kuris — celiuliozės, popieriaus 
ir medžio gaminių pramonės 
{jis tokiose pareigose jau yra 
buvęs ir Stalino laikais); Albi
nas Adomaitis — lengvosios 
pramonės (naujas); Romualdas 
Jurevičius — maisto pramonės 
(naujas); Marijonas Buklys — 
mėsos ir pieno pramonės (nau
jas); Algirdas-My kolas Brazaus
kas — statybinių medžiagų 
pram, (naujas): Algirdas Matu
lionis — miškų ūkio ir miško 
pramonės (priešreforminis); Jo
nas Velička — melioracijos ir 
vandens ūkio (naujas). Pasks- 
tinė sritis — melioracijos —iš 
Kosygino pranešimo atrodė lyg 
būsianti palikta vietinėms res
publikinėms ministerijoms, bet 
paaiškėjo, kad ir ji bus Mask
vos ministerijos prižiūrima.

Vietinės pramonės ministru 
paskirtas Eduardas Ozarskis. Ši 
ministerija turėtų būti grynai 
respublikinė, tai yra. be cent
ro Maskvoje. Ji skirta smulkia
jai vietinei pramonei valdyti.

— Šveicarijos atstovas Kubo
je Amerikos vardu baigia susi
tarti su Kuba dėl kubiečių iš
leidimo Į Ameriką. Skaičius bū
siąs 25,000.

— Kom. Kinija vėl pirko Ka
nadoje kviečių už 400 mil. dol.

Daug šauksmo šiuo metu dėl 
Birch Society, Saukia daugiau
sia respublikonai. Nori atsiribo
ti nuo to sąjūdžio demonstra
tyviai. Šauksmo priežastys nu
rodomos skambiais, nors mažą 
ką sakančiais žodžiais: jie esą 
ekstremistai; ekstremistai iš de
šinės. Jau konkretesnis kalti
nimas, kad sąjūdžio vadas bu
vo išvadinęs prez. Eisenhoweri 
komunistų Įrankiu. Tai prisi
mindamas, ir Goldwateris kal
bėjo: tegul birčininkų vadas 
pasitraukia, jei ne — respub
likonai turi pasitraukti iš tokio 
sąjūdžio. Čia priežastis supran
tama — solidarumas su Eisen- 
howeriu, kuris yra partijos pa
žiba. Dar konkrečiai kalbėjo 
konservatorius Buckley, gausiai 
suminėdamas nesąmones iš bir 
čininkų raštų. Tai taip pat rim
ta priežastis — politinė neiš- 
m intis.

Bet kodėl tai keliama dabar 
ir dabar norima atsiriboti nuo 
birčininkų, o ne tada, kai tie jų 
žodžiai buvo pasakyti? Iš dalies 
tai paaiškina dabarties faktai: 
respublikonų vadų priėmimas 
dabar buvo mažiau gausus ne
gu birčininkų vadų priėmimas 
tame pat mieste; surenkamos 
politiniam reikalam sumos bir
čininkų kasoje kasmet auga; 
bent Kalifornijoje jų Įtaka' ma
sėse plinta. Teki faktai skatina 
galvoti, kad respublikonai ima 
nuogąstauti augančios jėgos, 
kuri gali arba insifiltruoti tarp 
pačių respublikonų vadovybės, 
arba bent atitraukti dali masių 
nuo partijos, čia ar tik nėra 
svarbiausia priežastis šauksmui 
dėl birčininkų. Tai baimė dėl 
grėsmės partijai, ne tiek dėl 
grėšmės pačiai valstybei.

ministeriai — Mask
vos pareigūnai

Eduardui Ozarskiui šis paskyri
mas yra grįžimas Į valdžią iš 
keletą metų trukusio “užtemi
mo”. Jis yra sūnus Rusijoje au
klėto komunisto Juozo Ozars- 
kio, buvusio 1919 metais Dūkš
te ir Zarasuose bolševikų komi
saro. Ed. Ozarskis prieš maž
daug 10 metų buvo iškilęs iki 
ministerio pirmininko (M. šu- 
mausko) pirmojo pavaduotojo. 
Įsteigus liaudies ūkio tary
bas. jis buvo pirmasis tekios 
tarybos Vilniuje pirmininkas. 
Bet netrukus (buvo aikškinta. 
kad sveikatos sumetimais) jis 
iš visų valdinių pareigų iškrito 
ir išnyko iš viešumos. Ed. Oz- 
arskio grįžimas i valdžią irgi ro
do priešchruščiovinių laikų-grį
žimą. nors dabartinė Ozarskio 
pozicija toli nesieks anuomet 
jo užimto lygio. (E)

NAUJAS LIETUVIS PRELATAS
S v. Tėvas pakėlė prelatu (Rt. 

Rev. Msgr.) šv. Jurgio lietuvių 
parapijos Philadelphijoje kle
boną kun. dr. Vytautą J. Mar- 
tusevičių. Naujasis prelatas yra 
gimęs 1905, kunigu Įšventin
tas 1931.

AKCIJA PRIEŠ MCNAMARĄ
Senatorius Fulbrightas pasi

sakė prieš augančią Įtaką poli
tikoje ČIA ir apsaugos sekre
toriaus McNamaros. Dabar jį 
parėmė du admirolai, prašyda
mi paleisti iš tarnybos protes
tui prieš McNamaros siekimą 
visos karinės valdžios suėmimą 
i savo rankas.

VĖL DIDELI NUOSTOLIAI 
VIETNAME

Vietname lėktuvų bazėje 
prie Danango spalio 27 komu
nistų patrankos sunaikino 18 
helikopterių ir apnaikino 22. 
Už 60 mylių nuo Danango Chu- 
•lai bazėje sunaikino 2 bombo
nešius ir sužalojo 5.

Valstybei grėsmės pajusta iš 
tekių sąjūdžių, kaip ‘ The Stu
dents for Democratic Society”, 
kurio nariai uoliai dalyvavo de
monstracijų prieš vyriausybės 
politiką dėl Vietnamo rengime; 
po demonstracijos deklaravo 
(Chicagos skyrius), kad ir to
liau kurstysią sabotuoti šau
kimą i karinę tarnybą. Tai 
veiksmas, kuri kai kas vertina 
kaip valstybės išdavimą.

Nėra kaip toki kurstymą ar 
tiesiog sabotavimą ginti. Bet 
nuo jo galima bent nukreipti 
dėmesį kitu šauksmu — šauks
mu apie konstitucijos teisę, ga
rantuojančią žodžio laisvę. Taip 
darė Times vedamajame. Taip 
darė ir New Jersey gubernato
rius. kada kilo triukšmas dėl 
prof. Genevese, kuris demonst
ratyviai linkėjo komunistam 
laimėti Vietname.

Negali nekristi Į akis dvejo
pas standartas — dėl vienų 
šauksmas dėl ekstremistų iš de
šinės, tyla dėl tekių pat iš kai
rės; šauksmas dėl tų. kurie virs
ta grėsme partijai, tyla dėl tų. 
kurie virsta grėsme valstybės 
interesam. Kodėl taip nutinka?

•

Atsakymas būtų dalinis aiš
kinant. kad jaunimą demonst
ruoti sugundė komunistai. Ar 
neatrodo, kad didesnio paskati
nimo jie galėjo susirasti tarp 
esančių Kongrese? Jame sen. 
Fulbrightas aliarmavo prieš de
šiniuosius ekstremistus. Jame 
tas pats senatorius kritikavo 
vyriausybės politiką dėl Vietna
mo (švelniau), dėl Domininko
nų (aštriau). Dėmesio vertas ir 
sen. R. Kennedy naujausias pa
sisakymas užAom. Kinijos -kvie
timą Į nusiginklavimo konfe
renciją. Jam pritarė net ir de
mokratų daugumos vadas Mans- 
fieldas. O Assoc. Press paskel
bė. kad Ohio senas senato
rius. 76 metų. Stephen Young 
tvirtinęs, jog Vietname ČIA a- 
gentai vykdą žiaurybes, kad jas 
paskui galėtų primesti komu
nistam (senatorius aiškinosi.— 
kad jis ne visai taip pasakęs). 
Bet, kaip informuoja News
week. valstybės departamentas 
šaltai žiūrėjo Į Kennedy siūly
mą. sen. Young pareiškimą iš
vadino atsakomybės nejaučian
čio asmens prasilenkimais su 
faktais. O Thomas Mann, vals
tybės serkr. pavaduotojas aiški
no. kad komunizmo grėsmė ir 
dabar Domininkonuose nėra 
praėjusi. Taip buvo atsakymas 
i Fulbrighto kritiką vyriausy
bei. kad ji ėmėsi intervencijos, 
perdėdama komunistų infiltra
cijos grėsmę. Atsakymas juo la
biau dėmesio vertas, kad jis bu
vo departamento aprobuotas.

Minėti faktai rodo, kad de
mokratai Kongrese ir vyriausy
bėje nėra vienos linijos užsie
nių politikoje. Viena linija 
griežtesnė komunistų atžvilgiu, 
kita švelnesnė. Tai antrajai at
stovauja sen. Fulbrightas ir dar 
toliau jau nueina tie demokra
tai. kurie save laiko liberalais, 
o jų oponentai juos apšaukia 
“ekstremistais iš kairės”. Tai 
tie patys, kurie ir prieš prezi
dentą Kennedy rengė opiniją, 
kad jis per mažai “liberalus”, 
per daug laikosi konservaty
vaus vidurio. Gal tie patys, ku
rie ir paskutiniu laiku sudarinė
jo opiniją prieš valst. sekr. D. 
Rusk, kuriam tenka būti dabar 
priekyje tos politikos, kurios 
laikosi vyriausybė ir kuri jiem 
atrodo dar per griežta komu
nistinių režimų atžvilgiu.

Tie, kurie gatvėse demonst
ravo prieš vyriausybės politiką, 
darė ne ką kita kaip perkėlė i 
kitą tribūną ir sustiprino bal
sus tų, kurie kalbėjo Kongrese. 
Tėvai kalbėjo Kongrese, vaikai 
išėjo i gatves.

(nukelta į 3 p si.)
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Žygis į Jungtines Tautas - žingsnis į Lietuvą
Šių metų šiltą vasarą žilo Vil

niaus aikštėje, Lietuvos oku
pantui švenčiant savo viešpata
vimo 25 metus, susirinko apie 
15 tūkstančių žmonių. Sovie
tinio festivalio dalyvių ketvir
tis buvo ne lietuviai, o rusai. 
Vežta nemokamai, bet nesuvež
ta iš visos Lietuvos savo “dva- 
catipiatomu” nė po tūkstančio 
metam.

Šių metų šaltą rudeni New 
Yoiike iš lietuviškų kolonijų 
svečioje šalyje (už savo sutau
pytą dolerį) rinksis lietuviai iš
eiviai tarti pasauliui žodį — 
Lietuvai nepriklausomybę atsta
tyti, lietuviam laisvę gražinti. 
Drauge bus ginamos ir latvių 
bei estų laisvės aspiracijos.

Komitetas manifestacijai pra
vesti sudarytas tik prieš ketu
rios mėnesius, ne prieš 25 me
tus. Ir tikimasi bent 15 tūks
tančių laisvųjų lietuvių daly- 
vavimol Svečiais turėsime ne 
čekistą poną Suslovą — nuož
mų ir nepasotinamą pavergtų 
tautų kančiamis. Iš JAV Se
nato ir Atstovų Rūmų, iš Ame
rikos mokslo institutų, ir taip 
pat iš fabrikų ir kuklių darbo
viečių mes atsikviesime savo 
bičiulius amerikiečius, visada 
paremiančius Lietuvos laisvės 
bylą. Manifestacijos dalyviais 
bus taip pat laisvųjų valstybių 
Jungtinėse Tautose delegacijų 
nariai.

Nežiūrint sovietų propagan
dinės mašinos visos galybės. 
Maskva taip ir nesugebėjo pa
reklamuoti pasauliui tos vadi
namos Baltijos tautų “įsijungi
mo didžiojo brolio šeimon” lai
mės. Okupanto ūbavimams pa
saulio spauda liko kurčia.

Laisvojo lietuvio išteklių ku
klumu lapkričio 13 bandysime į 
pasaulio opiniją prabilti Lietu
vos naudai. Tik visų planų ne
galime šiandien atidengti. Ašt
rinamo ginklo blizgesys..;.prieš 
vartojimą lieka makštyje.

Manifestacijos organiza

toriam dideliu paskatinimu yra 
•visuotinis pritarimas ir entu
ziazmas lietuvių kolonijose A- 
merlkoje ir Kanadoje: reikalin
ga daryti ką nors drąsesnio, di
desnio; tad forsuokite jaunes
nieji, mes padėsime. O koks pa
čio jaunimo pritarimas? Jauni
mo organizacijos viena po kitos 
pareiškė savo solidarumą ir pa
ramą. Pailiustravimui pateiksi
me čia vieną pavyzdį, savaip į- 
domų ir gražų. “Draugo’’ dien
raščio spalio 16 dienos skiltyje 
‘ ‘Iš Ateitininkų gyvenimo’ ’, 
skaitome: “Nesvarbu, kad Lap
kričio 13 idėja ir iniciatyva ne
išėjo iš mūsų, — svarbu, kadan
gi tai yra visų mūsų lietuviškas 
reikalas. Nesvarbu, kad gal ir 
•laikas parinktas nepatogus. — 
tuo labiau: aukos dvasia tekiam 
žygiui būtinai reikalinga. Ragi
name visus ateitininkus kaip 
galima gausiai dalyvauti New 
Yorke. Lapkričio 13 manifesta
cijoje. Gi negalinčius ten nu
vykti — bent maldomis, minti
mis ir materialine parama prie 
to žygio prisidėti.”

Dėl idėjos ir iniciatyvos no
rėtųsi pastebėti: gyvenant toje 
pat lietuvių visuomenėje ir 
bendraujant vieniem su kitais 
per organizacijas, sunku ir nu
sakyti, kas pirmas ištarė “A”. 
Pavyzdžiui, žymus ateitininkų 
veikėjas dr. Vyt. Vygantas dar 
Lietuvių Jaunimo Antikclonia- 
linės Lygos kūrimosi pradžioje 
kaip vieną iš konkrečių užda
vinių pasiūlė užpirkti New Yor- 
ko Times puslapi Lietuvos by
los reikalui. Panašūs, berods, 
planai gvildenti ir pas Lietuvos 
vyčius. Šiomis dienomis latvių 
Altas pasisakė brandinęs irgi 
panašią idėją. Galime panašiai 
svarstyti ir apie kitas idėjas. 
Svarbiausia, kad darbas yra vy
kinamas, o po kokia antrašte— 
Lietuvai nėra svarbu.

Prisidėti konkrečia auka ga
lime kiekvienas, dar laiko yra. 
New York Times minėtas pus

lapis su kreipimusi į Jungtines 
Tautas sudarančių tautų sąži
nę ir šimtais parašų išeis lap
kričio 7. Tai tąją pačią dieną, 
kai Maskva švęs Spalio ’ revo
liucijos metines. Arti 500 laik
raščio egzempliorių pro geleži
nę uždangą pateks į pačią Mas
kvą ...

Draugas Suslovas galės pa
studijuoti. Ir prezidentas Miko- 
janas galės. net ir pasitik
rinti 7.5 mil. aukso dolerių ver
tės pakvitavimą, gautą iš hitle
rinio Reicho, sumokėjus Judo- 

; ii lapkričio 13 manifestacijos koordinatorių kai 
A. Mažeika. Nuotr. R. Kisieliaus

ROMAS KEZYS, vienas 
ba susirinkime, šalia — .

šiaus grašius už nacių perleistą 
Maskvai Suvalkijos kampelį, 
kuris pirmesnių susitarimu per 
“neapsižiūrėjimą” buvo pate
kęs Reichui.

“Lietuva, kieksyk parduota 
ir išparduota tu buvai” — pa
sakė bene “proletarinis” Liu
das Giza anais istoriniais Stali
no saulės metais ...

Kiek matoma net iš tenykš
čių kronikų, 25 metų sukakties 
proga okupantas nebesugebėjo 
išspausti 'kiek didesnio entuzi
azmo iš vietinių partiečių. Ma

tyti, sužinojo ir jie Lietuvoje, 
kad pagal Sovietų-Nacių 1939- 
41 metų slaptus susitarimus 
visą Lietuvą, su jos proletarais 
ir valstiečiais, neišskiriant nė 
pačių komunistų, naciai parda
vė Maskvos pirkliams. Pagal 
maiksizmą-leninizmą — tai im
perialistinis pirkinys.

Antra vertus, laisvųjų lietu
vių Lapkričio 13 manifestacija 
neliks be atgarsio pavergtame 
krašte. Ten plačiai yra žino
mas Madison Square Garden 
kaip didelių įvykių arena. Dar 
išgirs, kad per visą Jungtinių 
Tautų istoriją jos būstinės pa
pėdėje niekada nebuvo susirin
kus tiekos tūkstančių mi
nia, kaip lapkričio 13 ir dar 
reikalauti Lietuvai laisvės. Kad 
tai būtų ne vien tik svajonė, 
ryžkis Žygiui, Amerikos lietu
vį- Tau tai lengva padaryti, kai 
Lietuva į Tave žvelgia.

Juozas Miklovas

WEISS & KATZ, INC. i
187 ORCHARD ST.. N. Y. C. Td. GR 7-1130 1

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

Kolonizuotoje Lietuvoje
Šiluvos atlaidam išjungė 

elektra?

Pereitą savaitę Darbininko 
redakciją pasiekė toks laiškas:

“Nors dabar Lietuvoje kuni
gam uždrausta pranešti apie 
Šiluvos atlaidus, bet žmonės 
senu papratimu gausiai renka
si į tą šventą stebuklingą vie
tą. Šilinių atlaidai prasideda 
rugsėjo 8 ir baigiasi rugsėjo 16. 
Šiemet rugsėjo 7 užantspauda
vo motorą, nes atrado, kad ne
gerai įvesta elektra. Kaip jie 
negalėjo to pastebėti anksčiau? 
Gerai, kad galėjo įvesti bažny
čioje savo elektra”.

Šiluvos bažnyčia turėjo nedi
delį savąjį elektrą gaminusį 
motorą, kurio veikimas sustab
dytas prieš atlaidus ir Įvesta 
miesto elektra. Tačiau iš laiš- 

y. j
'ko neaišku, ar šviesa bažnyčio
je atstatyta dar atlaidų metu 
ar jau jiem praėjus.

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

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. Beckensteino krautuvėse kalbama rusiškai, lenkiškai, ukrainiškai
Važiuoti BMT išlipant Essex Street, keltis elevatorium j 
viršų, arba 1ND traukiniu D-6 Avenue iki Delancey St.

Atsineškite šį skelbimą, kuris bus ypatingai įvertintrsl

■ I. I ■■■■ ■ —i., n. I

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 —

BUKIME LAPKRIČIO TRYLIKTOSIOS MANIFESTACIJOJ!

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 j salę reikia prieš 11:00 vai., kad būtų suspėta 
laiku susirasti ir užimti vietas.

Siame laikraštyje atskirai bus pranešta, kas iš kurios vietos organi
zuoja atvykimą, kur gaunami bilietai, kaip patekti į manifestacijos 
vietą. Kiekvienas, susirinkęs tas žinias, prašomas 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

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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Kristaus Valdovo šventėje
Prieš 40 mėty, švenčiant ju- 

bi.’iejinius 1925 metus, popie
žius Pijus XI gruodžio 11 pas
kelbė Kristaus Karaliaus šven
tę. Ši šventė privačiai buvo 
jau ir anksčiau žmonių žincma, 
bet viso pasaulio kardinolai, 
vyskupai, kunigai bei tikintieji 
pageidavo, kad šventasis Tė
vas tai oficialiai užtvirtintų.

Nebuvo tai naujas dalykas. 
Senajame Testamente matome, 
kaip žydų tauta prašo pranašo 
Samuelio paskirti jiems kara
lių. Po pirmojo karaliaus Sau
liaus sekė Dovydas, Saliamo
nas ir kiti.

Daugiau kaip tūkstančiui me
tų praslinkus, tos pačios tautos 
atstovai jau sukyla prieš ypa
tingą karalių. Tas nepaprastas 
asmuo civilinės valdžios atsto
vui patvirtina esąs karalius, 
ners jo karalystė ir ne iš šio 
pasaulio.

Tiek praeities, tiek dabarties 
valdovų uždavinys — rūpintis 
jiems pavestais žmonėmis, ap
saugoti ją gerovę ir laisvę. Juk 
teigiama, kad senovės ietys ir 
piivs. vėlesni apkasai ir sutvir- 
t.nlmų linijos, dabarties bazės 
bei iva'-iarūšiai ginklai tik vie
nam t kslui tetarnauja — kad 
išsaugetoj ir apgintoj laisvėj 
klestėtų gėris ir garbė.

Jei Kristus save laiko kara
liumi, tai kokios jo priemonės, 
kad pajėgtų išlaikyti savo paval
dinių laimę ir gerovę, šiam ne
rimą keliančiam klausimui atsa
kas glūdi Kristaus Karaliaus 
šventės prefacijoje:

“Tikrai yra verta ir teisinga, 
reikalinga ir išganinga, kad 
•mes tau visuomet ir visur dė
kotume. šventasis Viešpatie, vi
sagalis Tėve, amžinasis Dieve, 
kuris savo viengimi sūnų, mū
sų Viešpati, Jėzų Kristų, amži
nąjį Kunigą ir visatos Karalių, 
-džiaugsmo aliejumi patepei, 
kad jis. pats save ant kryžiaus 
aukuro aukodamas, kaip be dė
mės auką, šventąjį žmonių iš

Business Office GL 2-2923

ganymo darbą atliktų ir, pa
lenkęs savo valdžiai visus kūri
nius, atiduotų tavo beribei Di
dybei amžiną ir visuotinę ka

ralystę: tiesos ir gyvybės ka
ralystę, šventumo ir malonės 
karalystę, teisybės meilės ir tai
kos karalystę.”

Tiesos ir gyvybės karalystė 
siūloma itūžusiem prieš Kristų 
žmonėm: “Aš esu kelias, tiesa 
ir gyvenimas”. Vėtrų mėtytas 
ir .vargų iškankintas žmogus, 
jei tikrai iš širdies gilybių tik
rosios tiesos ilgisi, tai prie jos 
šaltinio veržiasi su pasitikinčiu 
nuolankumu, neieškodamas pa
siteisinimo išdidžiose Piloto fra
zėse: “Kas yra tiesa?” Ištroš
kęs dykumos keleivis, pastebė
jęs oazę, neklausia, kas tai yra 
vanduo, bet artinasi prie šalti
nio ir malšina savo troškuli. 
Dvasinės tikėjimo šviesos išsi
ilgęs. žmogus artinasi prie Kris
taus, kuris tą tiesą pasauliui 
aprei'kė, kryžiaus mirtimi pa
tvirtino ir paliko saugoti savo 
dvasinėje karalystėje — Baž
nyčioje.

Šventumo ir malonės kara
lystėje jos nariams teikiami 
dvasios turtai, kurių jokie va
gys negali išvogti, nei rūdys ne
pajėgia sugadinti. Tokie turtai 
amžiais pasilieka ir lydi jų sa
vininką amžinybėn.

Teisybės, meilės ir taikos ka
ralystė yra plačiai atidariusi sa
vo konsulatą duris ir priima vi
sus. kurie tik parodo geros va
lios. Deja, daugelis žemės ke
leivių pasirenka apgaule, nea
pykanta ir kerštu besivadovau
jančias karalystes., Kristaus Ka
raliaus kvietimas ir jo garanti
jos paniekinamos.

'Neabejodami pasirinkimo 
tikslumu, noriai stojam Kris
taus Karaliaus pusėn ir su tau
tos poetu išpažįstame:
“su tavim eina tautos gyventi, 
su tavim eis visa Lietuva-”

K.B.

Besibaigiant vasarai baigsis 
ir daugelio mūsų naudojamų 
pasiteisinimų neveikiai. Nebe
bus galima pasiteisinti karščiu, 
atostogomis, ruošimus! atosto
goms, daržais, tvorų dažymais, 
žvejojimu, maudymus! ir ki
tais ... už Lietuvos laisvės by
lą kai kam, atrodo, žymiai svar
besniais reikalais. Prityrę pasi- 
teisintojai, žinoma, suras nau
jų — sezoninių “atsiprašymų”: 
reikia antruosius langus dėti, 
sniegą kasti. Nė vienas, ži
noma, nepaminės ‘pačių ‘svar
biųjų’ priežasčių — alaus bon- 
kutės. kortą partijėlės. televizi
jos hipnozės. įsimylėjimo į sa
vo turtelį ir patį save. Tekios 
gilios ir karštos materialistinės 
meilės akivaizdoje, žinoma, nei 
daug vietos nei laiko nebelieka 
tėvynės ir laisvės meilei.

O vis dėlto ir su tais laiko ir 
idealizmo likučiais mes dar ga
lime gana daug padaryti, jeigu 
dirbsime sutartinai, jeigu dirb
sime nors ir po truputį, bet ne- 
atlaidžiai. ir jeigu nukreipsime 
savo pastangas ir energijos iš
teklius į mūsų priešui opiausią 
vietą: jam nepalankios viešo
sios opinijos formavimą arba 
jo melų griovimą visad ir vi-

LATVIŲ IR LIETUVIŲ delegacija buvo nuvykusi pas kongresm. John S. Monagan jam padėkoti už re
zoliucijos pravedimą Baltijos Valstybių reikalu. Iš k. j d. Mrs. V. Karkls, (su kanklėm), dr. D. Paeglė 
(stovi), A. Malėnaitė, Mrs. S. Valgė, kongresm. J. S. Monagan, dr. J. Lelis.

Sezono
sur. Kad būtumėm geriau girdi
mi, turime, vaizdžiai kalbant, 
“pasilypėti aukščiau” ir naudo
ti “garsintuvus”, t. y. kalbėti 
apie Lietuvos okupaciją ir ko
munizmo žiaurumą bei klastą 
ne tik savo tarpe, bet amerikie
čių unijose, organizacijose, po
litinėse partijose, spaudoje, per 
radiją ir net piknikuose ar ves
tuvėse, Kur šiandien būtų 
krikščionybė, jeigu apaštalai 
būtų užsidarę kurioje nors Je
ruzalės šventykloje ir tik vie
nas kitam pasakoję apie Kris
tų ir Jo mokslą.

RINKIMAI IR MES
Šį rudenį daugelyje vietovių 

vyksta vietiniai rinkimai, gi 
1966 metais vyks rinkimai vi- ’ 
soje Amerikoje. Aktyviai da
lyvaukime ne tik balsavime, 
bet ir kandidatų parinkime. Ne
sėdėkime lyg .tamst masė, ku
riai kiti parenka kandidatus, 
už kuriuos belieka tik balsuo
ti. Dalyvaukime partijos, ku
riai priklausome, susirinkimuo
se, dalyvaukime pirminiuose 
rink>mucse. Sužinokime, kas 
tie kandidatai, ką jie galvoja, 
(jei iš viso galvoja) apie pa-

darbai ir
VILIUS BRAŽĖNAS

pasiteisinimai

vergtųjų tautų laisvę, apie A- 
merikos laisvę, apie pavojų 
JAV iš komunistų sąmokslo ir 
iŠ riaušių, žudynių bei degini
mą, iš paplitusio įstatymų, vie
šosios tvarkos bei saugumo ne
gerbimo.

Sužinokime, ką jie ketina da
ryti su mūsų mokesčių pini
gais — ar visiems viską žadė
dami juos iššvaistyti, naudoti 
mūsų prakaitu uždirbtus pini
gus nenorintiems dirbti išlai
kyti, ar panaudoti vietovės ir 
visų gyventojų gerovei ir sau
gumui pakelti. Tai mūsų atsto
vai, kuriuos mes renkame, tai 
mūsų pinigai, kuriuos jie tvar
kys. tai mūsų reikalas gerus 
kandidatus parinkti, kad gali
ma būtų gerus atstovus ir ad
ministratorius turėti. Jei mes 
patys to nedarysime, visada at
siras. kas tai padarys už mus. 
tik nebūtinai taip, kaip mes to 
norėtume. Todėl nė vienas JV 
prezidentas yra raginęs aktyviai 
ir su atvirom akim dalyvauti 
krašto gyvenime. Naudokimės 
teise, kuri mums priklauso.

Kai partijų žmonės matys, 
kad lietuviai yra susipratę ir 
veiklūs politikoje, jie daug ati
džiau klausysis, kai mes kalbė
sime apie Lietuvos reikalus. 
Tada mūsų balsas bus daug sti
presnis ir plačiau girdimas. Ta
da ir mūsų vadovams daugiau 
durų atsidarys.

REIKALAUTI, O NE PRAŠYT
Mažais Ir dideliais žygiais pa

minėję nelemtąjį 25-jį birželį, 
mes lyg ir pritilstame. Kai kur 
susidaro įspūdis, jog patogiai į- 
sitaisome kitai 25 metų tylai. 
Laimei mūsų tarpe yra balsų, 
kurie neleidžia užmigti ir pri
mena. jog birželis nėra vienin
telis mėnuo metuose, kada mes 
galime ir privalome reikalauti 
laisvės pavergtai lietuvių tau
tai.

Reikalauti, o ne prašyti! Ne 
žmonės išgalvojo laisvę žmogui 
ir tautoms, bet pasaulio Kūrė
jas ja davė, todėl ji ir mūsų 
broliams teisėtai priklauso. Kol 
ta laisvė nėra gražinta, tcl mū
sų broliams Baisusis birželis nė
ra praėjęs, tol ir mūsų pareiga 
jiems laisvės reikalauti nepasi
baigė.

Atlanto pakrašty tai mums 
neseniai priminė čia besilanky
damas Rezoliucijų Komiteto 
pirmininkas Leonardas Valiu
kas iš Los Angeles. Iš jo Wa
terbury girdėto pranešmo įsi
dėmėtinos dvi mintys. Pirma, 
jog ligi šiol atliktas darbas bu
vo įmanomas tik daugelio lie
tuvių. estų ir latvių bei šiaip

ŠAUKIMO IR TYLOS POLITIKA
(atkelta iš 1 psl.)

Ar galima tad norėti, kad tė
vai imtų smerkti vaikus ir jų 
sąjūdžius, kurie vykdo tėvų va
lią. nors ir iškreiptu, šokiuo- 
jančiu būdu? Dėl to ir sen. W. 
Fulbrightas nekelia balso prieš 
tekius sąjūdžius kaip ‘Students 
for Democratic Society', Gelbs
tisi tylos politika.

Gyventojų daugumoje prezi
dentui Kennedy buvo dau
giausia pritarimo, kada jis lai
kėsi “vidurio” politikos. Tai ži
nodama!, ekstremistai iš kairės 
aprimo, susilaikydami nuo ag
resyvaus nepasitenkinimo dėl 
Kennedy politikos. Gal dabar 
jie manė, kad dirva jau pakan

amerikiečių aukomis ir darbu. 
Antra: tai, kas atsiekta, galima 
būtų atsiekti daug greičiau, 
jeigu pinigo ir talkos daugiau 
būtų gaunama šiam darbui 
dirbti.
ATSISTOJĘ PRIEŠ VEIDRODĮ

Kitas mums miegoti neduo
dąs judėjimas — tai čia Atlan
to pakrašty kilęs jaunesniųjų 
(čia gimusių, ir iš Lietuvos at
vykusių) veikėjų organizuoja
mas žygis j Jungtines Tautas. 
Kekių asmeninių nuomonių be
turėtume dėl vieno ar kito Lais
vės rezoliucijų ar Žygio į Jung
tines Tautas punkto ar metodo, 
abu šie žygiai yra remtini viso
mis mūsų galiomis. Ir nei mes 
persidirbsime, nei mes persiau- 
k ošime.

Tik pasižiūrėkime į savo au
tomobilius. į savo namus. į sa
vo baldus, kailiukus, rūbus ir 
kilimus, ir išdrįskime pasakyti, 
kad Lietuvos laisvės kova iš 
mūsų atėmė paskutinį centą.. 
Daugelis mūsų tik prieš veidro
dį prieisime išvados, jog dar ne
same .nei tiek paaukoję, nei 
tiek darbo nudirbę, kad mūsų 
sveikata dėl to pavojuje atsi
durtų.

Meskime visus sezoninius pa
siteisinimus, įsijunkime šį ru
denį į lietuvišką darbą kiekvie
nu mums prieinamu būdu, ir 
tuo ne tik savo sieloje pasiten
kinimo surasime, bet ir savo 
vaikų ateitį saugesnę padarysi
me. Jeigu Lietuvai nebūtų vil
ties laisvę atgauti, tai ir likusio 
pasaulio laisvės klausimas ne
kaip atrodytų.

kamai paruošta sukti Amerikos 
užsienio politikai staigesne krei
ve į bičiulystę su komunistais. 
Staigesne, nei vyriausybė tai 
daro. Demonstracijos turėjo ta 
linkme vyriausybę paskatinti. 
Bet Gallupo institutas vėl ra
do, kad dabartinę vyriausybės 
politiką dėl Vietnamo remia 
tautos dauguma santykiu 5:2. 
Dar daugiau: tautoje kilo sąjū
džiai už solidarumą su Vietna
me kovojančiais kariais. Pasi
skardeno masiškas jaunimo 
balsas, kad tie, kurie demonst
ruoja. nėra nei jaunimo nei 
amerikiečių daugumos valia, o 
tik tos valios falsifikatai, kaip 
falsifikatai yra 'kituose kraštuo
se komunistų suorganizuotos 
“liaudies vyriausybės”.

MIESTELIS. NELĖ

KURIS BALAITĖ

BUVO
MANO

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

(25)
Ir todėl reikėjo rasti pasiteisinimo žodžių kiekvie

nam savo darbui ir elgesiui. Ir jis karštai gynėsi klebo
nui kcl pamažu pats prieš save beveik šventas pasi 
darė. Gal ir netikėjo senas dvasininkas, tačiau jis ne
sakė klausykloje žmogui: meluoji.

Už tatai klebonas keletą kartų rado kokią dingsti atei
ti, ir į vidų beveik neprašomas įeiti ir neskubėdamas, 
sėdosi ir vedžiojo Įvairias kalbas, kol užeidavo ant to 
liepto, kur palikdavo žmogų stovėti be turėklų ir maty
ti. kokia prapulties upė po juo: kaip buvo su žmonos 
mirtimi? ir kaip su vaiku? Vienu atveju jis stačiai ir 
pasakė: — Tu pardavei savo sūnų. Ir Vaivoras be la
šelio jau būtų sušaukęs: taip! Tačiau klebonas kaip tik
tai sumažino savo smūgi, — jis pagailo žmogelio ir no
rėja leisti jam atsipūsti; tai ji toliau minėjo menkus 
daljkus, tiktai, kad jis darė Vaivorą išskirtinį iš visos 
parapijos. Kad ir tas, jog kiekvienas parapijoms, kad 
ir labai vargingas, atiduoda savo dešimtinę bažnyčiai. 
Ir čia Vaivoras viduje pastatė šerius ir atsigavo. —ati
duoda — ne dėlto, kad be jo grašio prapultų ta baž
nyčia, bet šitaip, kaip šeimoje, kad ir mažiausias jun
tas! lygus, padeda išlaikyti namus. Tiktai tu. meistre. 
— kalbėjo lėtai klebonas — nesilaikai papročių. Ir kaip 
čia yra. kad kalėdojant šitos durys visada uždaros, vie
nintelės visame miestelyje, neskaitant kitatikių, vie
nintelės visoje parapijoje. Kaip čia išeina?

Tada klebonas vėl pasuko į didžiąsias nuodėmes, ir 
stačiai parodė Vaivorui, jog jos visos yra susisukę sau 
pūkuotą gūžtą čionai: nes jeigu tu nepaleistuvauji su 

moterimi, tai pinigą esi pavertęs dar labiau geidžiamu 
daiktu; jeigu ne apsiryji, tai iš šykštumo naikindamas 
savo kūną dar baisiau nusidėdi; jeigu dediesi elgeta 
prieš visus — tai papildai puikybės nuodėmę, net ne
pateisinamą jokiu žmogišku silpnumu, nes savo dvasio
je sakai: kas jūs visi prieš mane, aš jus galiu sugun
dyti. nupirkti, aš esu galingas, nes turiu tai, ko neturit 
— aukso.

Ir kas. piktinosi klebonas, kas tau, žmogau, iš to vis
ko? Kas. kad turi užgulęs lizdą, kur auksas auksą peri, 
koks yra galas? Ar tu nori pirkti palocius, ar trokšti 
vesti jauną pačią, ar nori pamatyti tolimą svietą? Nie
ko. tiktai daugiau ir daugiau aukso.

Galėjo ir geležinį ir akmeninį žmogų sugraudenti ir 
išgąsdinti — toks buvo klebonas, bet Vaivoras buvo 
stiprus — užteko pagalvoti apie lovą, ir jis pavirsdavo 
į vanagą, kuris skraido ties savo mažais vaikais. Bet ar 
galėjai išmesti kleboną? ar galėjai paklausti jį: ar tikrai 
žinai apie mano auksą, ar tiktai taip vadini dėl įspūdžio 
apie betkekį pinigą?

Jis tiktai tegalėjo pasidaryti mažu. Nusižeminęs ir 
susitraukęs, jis teisinosi ir melavo: kas pramanė klebo
nui apie pinigus? Tėvas plačiai gyveno, nepagal save, 
ir paliko vienas skolas. Ir neteisybė, kad jis apleido se
serį ir pastūmė į blogą — ji pati, nuo vaikystės, buvo 
tinginė ir palaido būdo: kai tik prasikrapštė nosį, tai 
išbėgo iš namų. Ir jau kaip jis rūpinosi savo motina, 
bet ji pasimirė ir tiek. O dėl pačios? — juk klebonas 
negali užsipulti jį už tokią moteriškę, kuri sau pati galą 
pasidarė, ir tai tik todėl, kad padūko, jog vyrą ne
pavyko nunovyti. Ir ar klebonas nemato, kad jis vistiek 
yra ligonis, ir tikrai per savo kruviną darbą, kad ir 
menkai užsidirbdamas, kad ir skriaudžiamas žmonių už
mokesčiu, padoriai pragyvena. Bet kiek jis tegaili dirb
ti! Daugiau turi ilsėtis, negu prie varstoto. Ar jis kaltas, 
kad pasitaikė per kalėdojimą išeiti? Bus buvęs šakų pa
sirinkti miške, ar iš kur atsinešti duonos, o jeigu klebo
nas taip blogai galvoja ...

Klebonas išeidavo neišklausęs. Jis neteko vilties nei 
kantrybės ką nors bepadėti, kad ir gailėjo šito užkietė- 
jusio gyvio — taip jis vadino tą nusidėjėlį.

O. ne — Vaivoras nebuvo nusidėjėlis, jis neprisiim- 
davo tokių apkaltinimų: ar jis nėjo Velykinės? Ir kiek 
čia tų nuodėmių teturėjo, ir per tą metinų išpažintį, 
net gėda, kad taip mažai. Ir bažnyčią lankė jis, jis kan
triai išbūdavo per sumą ir meldėsi ne kaip nors iš ro
žančiaus — jis skaitė maldaknygę. Ir kiekvieną sumą 
skaitė tas pačias maldas: sąžinės perkratinėjimą, ren
giantis išpažinties — tiktai tas.

“Ar nedirbi sunkaus darbo šventą dieną?” —skaitė 
ir atsakydavo šnibždomis: Tai Pakulis, jis gi grindis 
dėjo našliui Levei per šeštines. Jeigu geidei savo arti
mo turto — skelbė knyga, ir Vaivoras lingavo galvą:Tai 
Rungys, jis visada iš visų skolinasi sėklos sėjai ir jau 
imdamas turi mintį negrąžinti. 'Ar nesulaužei ketvirto 
Dievo įsakymo, ar neįžeidei savo tėvo, motinos? — 
skaitė, ir savyje atsakinėjo: Tai Gerklinis, kokią išim
tinę jis duoda patėviui — vienos dirsės.

Ir taip, kol pasibaigdavo pamaldos, jis buvo apskai
čiavęs keletą sąžinių, ir jam darėsi lengva, kad pasauly
je, čia pat netoli, buvo tiek daug didelių nusidėjėlių,— 
ir jis išeidavo iš bažnyčios lengvas, tarytum jį patį ką 
tik išnešė po krikšto, be dėmės.

Ir kitą šventadienį jis skaičiavo naujus nusidėjėlius.
Taip jis padoriai gyveno, ir buvo patogu gyventi, ir 

taip sulaukė savo šešiosdešimt septintųjų, nor jis pats 
ir neskaitė savo metų — kas jie, auksinukai? Jo kalen
dorius buvo toks, kad lovoje po juo buvo klojama tre
čia eilė auksinių — tiktai vieno betrūko, vienui vieno, 
kad užpildytų. Ir jis svarstė, jog pakels lentas taip, kad 
padarytų kita tiek vietos, kad jau gulėtų ant šešių eilių.

Na, ne taip' greit užsipildys tos kitos trys, bet kai 
bus tuščios vietos, tai didesnis noras varys ieškoti ir 
rasti, jūk laiko yra. Tebuvo tiktai klausimas, kaip pa
ruošti naujas ežias auksinukams sodinti? Jeigu kita 
tiek iškelsi lentas, tai ar nepastebės kas nors įėjęs, 
kad kažkas netaip, juk žmonės yra tokie nedorai smal
sūs, jog pirmiausia jų akys drimba į jo lovą. Jis galėtų 
paobliuoti lentas, viršutines ir iš dugno, būtų proga be 
progos pasidžiaugti tais savo spinduliukais, ir vietos 
bus, bet, kai pagalvoji, tai ir nuostolis, tvirtą storą 

lentą nuobliuoti, gal kada — jei pinigams ras dar ge
resnę slėptuvę, bet vargiai, iš tų lentų ką nors padirbs 
ir parduos.

žodžiu, turėjo didelį galvosūki, nes šiandien ar ry
toj, o jau kur nors sugaus, kaip bitelę, tą auksinį, ku
rio taip trūko, lyg jis būtų gulėjęs ant tos skylės, kaip 
ant kokio atsikišusio gumbo, net šonai šį rytą skaudė
jo.

Ir kai jis šitaip galvojo rimtus būtinus reikalus, stai
ga pro langą, lyg pašauktas, žvilgterėjęs, pamatė bai
sų dalyką: darže, priešais langą, augo braškės. Jos jau 
buvo užleistos, tai iš tų metų augo, kai pati atėjo ir iš 
savo tėviškės atsinešė ir pasodino — visokiems nie
kams gaišino laiką — vaikui, mat, bus uogelių! Po jos 
tas uogienojus nebuvo prižiūromas, tačiau pačios laikė
si, kiek įkabindamos ir kiekvienais metais atsivedė po 
keliolika uogų, bet jų negalėjai pririnkti tiek, kad nu- 
neštum į turgų parduoti, kaip anksčiau darė — gaila. 
Po saują uogų niekas nepirko. Kad ir dejuodamas, pats 
suvalgydavo taip nereikalingai ir poniškai. Ir štai da
bar braškėse tupėjo paukštis ir lesė pusiau prisirpusią 
uogą.

Paskutinieji plaukai Vaivorui pasišiaušė, pamačius to
kią žalą. Jis puolėsi per duris nubaidyti nedorėlį; paukš
tis tikrai pabūgo ir pakilo, tačiau jis nešėsi snape ir uo
gą. To jau negalėjo leisti, kad iš jo kiemo kas nors ką 
nors išvilktų! Vaivoras bėgo paukščio kryptimi ir grasi
no kumščiais: atiduok! paleisk! Jis pats plasnojo bėgda
mas kaip paukštis ir atvertęs galvą, ir jau jie abu iš
lėkė iš kiemo, patvoriais, ir jau paukštis ir Vaivoras 
skrido keliu, Palangos keliu, ir paskui tuo, kur matei, 
auga gluosniai, ir paskui į kitą skersinę gatvelę, ir 
paskui prasideda viena maža išilginė, ir šitaip atsidūrė 
į miškelį, žinai, tą nuo stoties, pėstiems eiti.

Gi paukštis lekia taip žemai, ir gali matyti jo snape 
raudonavo uoga. Vaivoro uoga.

Vieną akimoju paukštis lyg paslydęs ore siūbtelėjo 
žemyn, ir Vaivoras jau beveik sugrobė jį už sparno, 
bet čia jis pats užkliuvo už kažko ir sukniubo.

(Bus daugiau)
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ŠV. JUOZAPO BAŽNYČIOS SUKAKTIS

Pirmieji raupsų ženklai
Vienuolis žaliam pragare (2)

Praėjusiame Darbininko nu
meryje kun. Pijus Šarpnickas,
O. F.M., lietuvis misionierius N. 
Gvinėjoje rašė, kaip atrodo tas 
tolimas kraštas, kartais vadina
mas “Žaliuoju pragaru” dėl 
sunkių gamtos sąlygų ir raup
sų. Antrajame savo laiške jis 
taip rašo apie tą baisią ligą. T.
P. Šarpnickas pasakoja:

Aš rašau ne kaip koks gydy
tojas, bet kaip kunigas — mi
sionierius, kuris jau daugiau 
kaip metai dieną ir naktį gy
vena su raupsuotais, kvėpuoja 
tuo pačiu oru, viską mato, gir
di ir... viską užuodžia (!) Kas 
dieną mokinu pagonius, krikšti
ju gimusius arba mirštančius, 
klausau išpažinčių. Per tą laiką 
turėjau progos susipažinti su 
baisia žmonijos liga — iš paty
rimo ir iš kolonijos gydytojo 
instrukcijų. Kas dieną padedu 
gydytojui ir jo asistemtams ap
rūpinti ligonius, kiek tik vieti
nės sąlygos leidžia. Kas tad yra 
raupsų liga?

Ligą sukelia bacilos, kurios 
patenka į kraują per odą. Raup
sų paslaptis yra ta, kad baci
los turi pačios įsiskverbti į or
ganizmą. kad sukeltų ligą. Ne
galima įskiepyti nei žmogui nei 
•gyvuliui. Kai kurie gydytojai 
bandė įsiskiepyti, bet ligi šiol 
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nepavyko. Be to, raupsų baci
los negali gyventi žmogaus or
ganizmo išorėje, todėl tyrinė
tojai negali stebėti, kaip jos 
veisiasi ir kaip keliauja iš vie
no organizmo į kitą.

Kai bacilos patenka į žmo
gaus kūną, gali kartais pasitai
kyti. kad tik po 6-25 metų pa
stebės turis raupsus. Dažniau
siai pastebima 2-4 metų laiko
tarpyje.

Pirmieji raupsų ženklai: vi
siškai apmirę delnų ii' kojų pa
dų raumenys. Žmogus paima į 
rankas pvz. labai karštą puodą 
ar geležį ir nepajunta jokio de
gimo skausmo, tik užuodžia 
svylant raumenis. Gali netikė
tai atsistoti ant stiklo ar vi
nies. ant ugnies, ir nežinos 
kad susižeidė kol nepamatys 
žaizdų. Štai kodėl daugelis raup
suotų yra be rankų ar kojų. 
Kiti ženklai: spalvotos dėmės 
ant kūno, žirnio didumo kieti 
spuogai išberia odą. žmogus 
jaučia kad jam per visą kūną 
“skruzdelės” bėginėja, jis yra 
labai blogo ūpo ir pavargęs.

Pažengusioje stadijoje ligo
niui atsiveria didelės žaizdos 
visam kūne. Ausys labai su
tinsta. veidas pasidaro panašus 
į liūto, nosis visiškai nuvysta 
ar deformuojasi, burna ir lū-

Nanticoke, Pa. — Šioje gra
žioje apylinkėje prie Hanove
rio, sakoma, lietuviai pradėję 
kurtis apie 1908 m. Tie, kurie 
mokėjo lenkiškai prisiglaudė 
prie artimųjų lenkiškų parapi
jų. Tačiau jau 1908 kovo mėn. 
grupė lietuvių suskato steigti 
savo parapiją. Gavo Scrantono 
vysk. Hobano leidimą, įsigijo 
L^jyčiai statyti didoką žemės 
sk-\pą Rhone miestuke, kuris 
ve įau buvo pavadintas Nanti- 
ccke. Trūko tiktai lietuvio ku
nigo tolimesniem darbam vado
vauti ir pamaldom laikyti. Ku
nigas atvažiuodavo kartą į mė
nesį iš Wanamie, Plymoutho 
arba iš Sugar Notch. Pamaldos 
buvo laikomos vadinamoje 
•krikščionių salėje (Christian— 
Hall), Pine gatvėje, vėliau mo
kykloje Espy gatvėje. Pradėta 
statyti sava bažnyčia šv. Juoza
po vardu.

Ši nauja parapija 1912 buvo 
priskirta Dievo Motinos lietu
vių parapijai Wanamie, Pa. A- 
biejų parapijų -klebonu tuo me
tu buvo kun. Ig. Inčiūra. Jį pa
keitė kun. Struckus, kuris išsi
rūpino naują žemės sklypą Pi
ne gatvėje. Čia 1915 pastaty
tas ir Scrantono vyskupo pa
šventintas bažnyčiai rūsis. Iškil
mės Įvyko lapkričio mėn. Taigi 
šiemet sueina lygiai 50 metų.

Sekančiais metais (1916) at
vyko klebonauti kun. J.K. Mi
liauskas. Jis išmokėjo skolas, 
nu pūko sklypą kapinėm, bet 
netrukus paaiškėjo, kad tam 
tikslui negali būti panaudotas, 

pos pasidaro viena didelė žaiz
da. Rankos ir kojos taip susi
suka. kad pirmą kartą pamatęs 
gali pagalvoti, jog sapnuoji.

Kada -liga pasiekia paskutinę 
stadiją, žmogaus kūnas būna 
mažai bepanašus į Dievo su
tvertą. Ligonis gali kartai 
taip kankintis apie 20 ar 30me- 
tų, kol pasiekia paskutinę stadi
ją ir. pagaliau išvadavimą— 
mirtį
Yra tokių raupsuotų, kurie gy

vena normalų gyvenimą ir tik 
turi keletą mažų žaizdelių ant 
kūno. Jeigu jie gauna gerą 
maistą, švariai gyvena ir nešio
ja batus ir saugoja rankas, tai 
gali išgyventi normalų amžių.

Ar galima raupsais užsikrės
ti?

Taip. Bet čia yra paslaptis. 
Pranciškonas brolis Stanley Ro- 
sato, kuris vadovauja mūsų ko
lonijai Aitape. N.G. darbuojasi 
tarp raupsuotų jau 27 metai, 
ir jis dar yra sveikas. Viena 
anglė iš Londono, — taip pa
sakojo mūsų gydytojas Dr. Pe
ter Fitt, anglas, — išvyko po
rai mėnesių atostogų į Indiją, į 
apylinkę, kur yra daug raupsuo- 
tojų. Grįžo namo į Londoną ir 
po septynių metų susirgo raup
sais. Per tuos septynerius me
tus ji nebuvo niekur išvykusi, 
o Indijoje būdama nesusitiko 
nė vieno raupsuoto.

Misionierius Tėvas Damijo
nas mirė raupsais po 17 metų. 
Pietų Afrikoje Robbeno saloje 
dvi vienuolės seserys ir vienas 
gydytojas užsikrėtė raupsais po 
kelerių metų.

Kunigas, tarnaująs raupsuo
tiem, yra nemažame pavojuje 
užsikrėsti, nes jis visą laiką 
yra labai arti ligonių. Išpažin
ties metu ligonių veidai yra la
bai arti; jie kosi, čiaudo o dau
giausia bacilų yra susikoncent
ravę nosyje, burnoje ir ausyse. 
Išdalinus Šv. Komuniją, gydyto
jo įsakymu reikia plauti rankas 
su tam tikrais vaistais, nes 
raupsuotojo liežuvis yra baci
lų lizdas. Vis dėlto gyvenant il
gesnį laiką su raupsuotais, ba
cilos patenka į kraują, bet stip
rios sveikatos žmogus jas nu- 
gali.

todėl parduotas su geru uždar
biu. Tuo tarpu parapija gero
kai padidėjo ir ant rūsies pa
matų pastatydino erdvesnę baž
nyčią (1924); ji tada atsiėjo 
tiktai 80 0 0 dol. Tais pačiais 
metais W. Nanticoke nupirkta 
graži vieta kapinėm. Visa tai 
atlikęs kun. J.K. Miliauskas 
1928 buvo paskirtas šv. Trejy
bės liet, parapijos klebonu Wil
kes Barre, Pa. Jo vietą užėmė 
‘kun. J. Rastutls, bet klebona
vo tik vienerius metus.

Dvidešimt metų (1933-53) kle
bonu buvo kun. A. Simkonis.
Jis daug pasidarbavo abiejų pa
rapijų — Wanamie ir Nanti
coke — gerovei: atnaujino pa
status. mokėjo skolas, rūpino
si lietuvybės palaikymu. Vėliau 
•klebonais buvo kun. V. Kups
tas ir kun. J. Valiūnas, kuris 
pertvarkė elektros apšvietimą, 
atnaujino šv. Juozapo bažnyčią 
iš vidaus , aptvarkė kapines, 
užpirko žemės piknikam. Nuo 
1961 klebonauja kun. Petras 
Ališaus kas.

KUN. P. ALIŠAUSKAS

Kun. P. Ališauskas taip pat , 
atliko daug remontų bei page
rinimų abiejose bažnyčiose. Jis 
pastatė a.a. kun. J. Valiūnui at
minti gražią šventovę Marijos 
garbei. Ši graži šventovė prisi
pildo lietuviškų giesmių ypač 
gegužės ir spalio mėnesiais. Šv. 
Juozapo bažnyčioje įrengti 
nauji laiptai, naujas altorius, 
vidus naujai išdažytas ir pa
gražintas. pagerintas apšildymo 
įrengimas, įrengta graži varpi
nė.

Ši nedidelė, bet graži lietu
vių šv. Juozapo bažnytėlė, liu
dija lietuvių gyvą tikėjimą ir 
taip pat rodo, kad lietuvis no
ri melstis savo kalba ir savo 
papročiais. Linkime kun. P. Ali
šauskui ir toliau sėkmės dar
buotis Dievo garbei ir tėvy
nės labui.

Sukakties minėjimas rengia
mas Kristaus Karaliaus šventė
je, spalio 31, dalyvaujant 
Scrantono vyskupui ir daugybei 
svečių bei parapijos kūrėjų.

T.G.J.

RAUPSUOTIEJI N. Ginėjoje.

TRYS KNYGOS UŽ 3 DOL.

L. Andriekaus. Naktigonė, 
trečioji poezijos knyga. Kaina 
2 dol.

Maironis, straipsnių rinkinys, 
išleistas Aidų žurnalo, virš 200 
pusi. Kaina 2 dol.

VARGONAI šv. Kazimiero bažnyčioje Brockton, Mass.

RELIGINIS KONCERTAS ŠV. KAZIMIERO BAŽNYČIOJ
Brockton, Mass. —Seniai jau 

lauktas vargonų koncertas šv. 
Kazimiero bažnyčioje įvyko 
spalio 17, sekmadienį, 8 vai. va
kare. Koncerto pasiklausyti pri
sirinko pilna bažnyčia žmonių 
ir daug lietuvių ir nelietuvių 
kunigų iš Brooktono, Bostono 
ir jų apy lir.'kių. Gausiai matėsi 
Nukryžiuotojo Jėzaus seserų, 
kurių vienuolijos centras yra 
Brocktcne.

Koncertas pradėtas kunigų 
eisena į bažnyčią ir maršu, ku
rį pagrojo parapijos vargonin- 
kė Stefanija Ventrė. Klebonas 
kun. F. Norbutas pasveikino 
susirinkusius. Jis pranešė, kad 
iš Brocktono kino teatro pirk
ti vartoti vargonai kainavę 900 
dolerių, bet pervežimas, patai
symas ir įrengimas atsiėjo dar 
14 tūkstančių; viso apie 15 tūks
tančių. Įrengimo darbai užtru
kę 13 mėnesių. Koncerto prog
ramai išpildyti pakviestas muzi
kas vargoninkas Mr. G. Faxon 
iš Bostono. Jis vadovauja Bos
tono universiteto vargonų stu-

Nauj os lietuviškos 
ilgo grojimo 

plokštelės 
v

1. Kur banguoja Nemunėlis. 
Algirdo Brazio- įdainuota: Kur 
banguoja Nemunėlis. Suviltas. 
Patekėk. Aušrine; Tėve Mūsų, 
Siuntė mane motinėlė. Pilu sti
klelį. Kur bakūžė samanota, ari
ja iš operos “Gražina”, Ilgesys, 
Kur tas šaltinėlis. Sveika Mari
ja. Šventa Naktis. ’

2. Tėvynės meilė nemari, A. 
Dambrauskaitės įdainuota: Ra
munės daina, O naktužė rami, 
Pradalgiuose, Liepė tėvelis, Do
bilėlis, Na tai kas? Tulpės, Tė
vynės meilė nemari. Jau atėjo 
rudenėlis, Kam šėrei žirgelį. Sė
džiu po langeliu, Oi berneli 
vienturį.
3.Dvi mamytės ir dvi dukrytės
Moterų kvartetas dainuoja: 

Baltos burės plazda. Greitai 
greitai. Linksmumas. Už gim
tinės klonius. Aš mergytė kaip 
rožytė. Pražydo jazminai. Toli 
už girių. Saulutė nusileido, Ge
gute raiboji, Kaip verkiančio 
smuiko, Tylūs armonikos to
nai. Vasaros naktys, Ant visa
dos.

4. Vėl dainuojame su Rūta 
(Vol. 2). Rūtos ansamblio įdai
nuota: Mes su rūtom, Atskren
da sakalėlis. Motulė mane ba
rė, Kas subatos vakarėlį. Šėriau 
žirgelį, Gegutė raiboji. Ant kal
no karklai, Suskyniau skynimą. 
Du broliukai kunigai, šėriau, 
šėriau sau žirgelį, Kur tas šal
tinėlis. Augo kieme klevelis, 
Ant kalno mūrai, Eisim brole
liai namo.

Visos šios plokštelės Hi-Fi 
kainuoja po 4 dol. Paskutinės 
dvi (3,4) gaunamos ir Stereo 
po 5 dol. Pašto siuntai pride
dama 50 centų. Kreiptis adre
su: Darbininkas, 910 Willough
by Ave., Brooklyn, N. Y. 11221

A. Žemaičio, Lietuvos vaizde
liai, prisiminimai. Kaina 1 dol.

Rašyti adresu: Darbininkas. 
910 Willoughby Ave. Brooklyn 
N.Y., 11221. 

dijai ir vargenauja šv. Trejybės 
bažnyčioje Copley Sq. Bostone.

Svečias vargoninkas išpildė 
šiuos kūrinius: G. F. Handel — 
Maestoso — Allegro kon- 
cert in B flat, Aria-concert in 
D; J. S. Bach — Toccato ir Fu
ga in D min.; Rob. Schumann- 
Sketch in D flat; Franz Liszt— 
Introduction, Allegro, Chorale 
iš Fantasia “Ad nos ad saluta- 
rem undam”. Po pertraukos 
grojo amerikiečių kompozitorių 
kūrinius: E.S. Barnes —Chan
son; Ev. Titcomb — Antiphona 
“Regina Caeli”; Hor. Parker— 
Allegretto Sonata E flat mi
nor,; Ch. M. Widor-Toccato iš 
Penktosios simfonijos.

Radio Valanda

SESTADIENIAIS^ 5,. 6
DIREKTORIUS 
JOKŪBAS J-

>JAU 22 METAI!

Lietuvos Atsiminimu

1016 Schleifer Kd. Hillside, N.J. 0720o 
Tel. (201) 289-6878

1330 KIL. 973 M£.d.(EH)

VILNONĖS MEDŽIAGOS JŪSŲ ARTIMIESIEMS 
IMPORTUOTOS IR VIETINĖS

I
■

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

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

------------ ------ ----------- <

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

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

RYŠIUM SU ARTĖJANČIOMIS ŠVENTĖMIS, LAIKAS 
PAGALVOTI APIE PASIUNTIMU 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 Į USSR.
Gavėjas nieko nemoka. Tūkstančiai klijentų patenkinti. 
Garantuotas skubus ir tikslus pristatymas. Visi siuntiniai 
apdrausti. Visuose mūsų skyriuose yra gausus aukštos 
rūšies prekių pasirinkimas prieinamom kainom. Informa
cijų ir nemokamų katalogų gausite iš visų mūsų skyrių.

COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.
• ATHOL, Mass. — 61 Mt. Pleasant Street .................. CH 9-6245
• Boston 18, Mass., — 271 Shawmut Avenue ................... LI 2-1767
• SO. BOSTON 27, Mass. 327 West Broadway .............. AN 8-0068
• BROOKLYN 11, N.Y. — 370 Union Avenue ................  EV 4-4952 ;
• BROOKLYN 7, N.Y. — 600 Sutter Avenue ..........  DI 5-8808
• BUFFALO 6, N.Y. — 332 Fillmore Avenue .........  TL 6-2674
• CHICAGO 22, III. — 2222 W. Chicago Avenue .......  BR 8-6966
• CHICAGO 8, III. — 3212 So. Halstead Street ............ WA 5-2737
• CLEVELAND 13, Ohio — 904 Literary Road ............ TO 1-1068
• DETROIT, Mich. — 730 Michigan Avenue ..................  VI 1-5355
• GRAND RAPIDS, Mich. — 636-38 Bridge SK, N.W. GL 8-2256
• HARTFORD 14, Conn. — 200 Franklin Av, tel. 233-8030, 246-0215
• HAMTRANCK, Mich. — 11333 Jos. Campau ............  TO 7-1575
• IRVINGTON 11, N.J. — 762 Springfield Ave................ ES 2-4685
• LAKEWOOD, NJ. — 126 - 4th Street ......................... FO 3-8569
• LOS ANGELES 22, Calif. — 960 So. Atlantic Blvd. .. AN 1-2994
• NEWARK 3, N.J. — 428 Springfield Avenue ..............  81 3-1797
• 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, NJ. — 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

Po koncerto buvo užkandžiai. 
Dalintas! įspūdžiais apie vargo
nus ir koncertą. Sveikinimų 
kalbose pasigesta bent kelių žo
džių lietuviškai. Užkandžius pa
dėjo surengti ir tvarką palaikė: 
V. Grybauskas, A. Šeduikis, V. 
Ivaškevičius, St. Eiva, J. Ludo- 
nis, J. Monkus. Programas da
lino Gr. Šeduikienė, Gr. Ta- 
muiienė. Jarūna Venukauskaitė. 
Vaišių parengimo komitetą su
darė vargoninkė Stef. Ventrė. 
L. Družinskienė. O. Eikinienė. 
Baikauskienė, Mrs. Orlando Da 
Silva, P. Gofensienė, B. Bal- 
mentienė. Grybauskienė. Bi- 
zinskauskienė, Šeduikienė ir Ta- 
muiienė. M. Kas.
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Prof. J. Puzino 60 m. sukaktis
Prof. Jonui Puzinui, jo 60 m. 

sukakties proga, vietos L. Ben
druomenės apyiinkė suruošė 
pagerbimą, kuriame dalyvavo 
arti 200 asmenų. Pagerbimą ati
darė ir jam vadovavo apylin
kės pirmininkas inž. Juozas Ar
dys. Po kun. Stasio Railos pa
laiminimo maldos, dalyviai so
tinosi savų šeimininkių paruoš
ta skania vakariene. Toliau se
kė dr. Vinco Maciūno, artimo 
sukaktuvininko bendradarbio, 
kalba, kurioje jis nupasakojo 
sukaktuvininką prof. J. Puziną 
kaip mokslininką — prolstorės 
tyrinėtoją, kultūrininką, visuo
menininką. Gausūs sukaktuvi
ninko sveikintojai taip pat krei
pė dėmesį į prof. J. Puzino nuo
pelnus mokslui, tautai, lietuvių 
išeivijai. Sveikino odžiu: Vy
tautas Valerias — L. Bendruo-

IŠ LIETUVOS VYČIŲ VEIKLOS
Pittsburgh, Pa. — Lietuvos 

vyčių Amerikos vidurio apskri
ties susirinkimas įvyko Riek 
Roosevelt viešbutyje. Sušaukė 
jį pirmininkas Raymond Medo- 
nis iš Detroito. Mich. Maldą su
kalbėjo kun. V. Karaveckas. šv. 
Kazimiero parapijos klebonas ir 
apskrities dvasios vadas. Jis pa
sakė ir sveikinimo kalbą. Taip 
pat sveikino centro valdybos 
vardu vyčių garbės narys. Pr. 
Vaškas iš Newanko. Theresė 
Medonis perskaitė praeito susi
rinkimo protokolą.

Pirmininkas ir valdybos na: 
riai padarė pranešimus. Susi
rinkime dalyvavo 8 kuopos. 
Juozas Kazlauskas iš 79 kuopos 
kalbėjo apie Dainavos stovyk
lą ir ragino, kad kitais metais, 
kai bus vyčių savaitė, klek gali
ma gausiau dalyvautų. Padary
ti žygiai įkurti kuopą Akron, O- 
hio, tuo rūpinasi V. Pavis iš 
Youngstowno. Nubalsuota 25 
del. auka paremti žygi i Jung
tines Tautas lapkričio 13. Taip 
pat raginami visi nariai prisi
dėti auka ir dalyvauti pačioje 
manifestacijoje.

Naujon apskrities valdybon 
išrinkta pirm. Vincas Pavis iš 
111 kuopos, Youngstown. O- 
hio. vicepirm. Juozas Kazlaus
kas ir Frank Zager. abu iš 79 
Detroit kuopos, sekret. Mrs. V. 
Pavis iš Youngstown. Ohio. ižd. 
Mykolas Petkus iš 96 kuopos.

PHIL ADELPHI JOS ŽINIOS

menės Tarybos vardu, Jonas 
Stlkliorius — Vliko ir mažlietu- 
viu vardu, Petras Mitalas — 
Korp! Neo Lituania vardu, dr. 
Jurgis Gimbutas — Lituanisti
kos Instituto ir L. Enciklopedi
jos bendradarbių vardu, prof. 
Alfonsas Junkis — Ramovėnų 
vardu, Algis Jonys — Lietuvos 
Išlaisvinimo Tautos Fondo var
du. Zigmas Jankauskas — Su
sivienijimo Lietuvių Amerikoje 
vardu. Jonas Stelmokas — A- 
merikos Lietuvių Inžinierių ir 
Architektų Sąjungos vardu, 
Vainiūnienė — Onos ir Kazi
miero Celadinų vardu, Vincen
tas Gruzdys — L. Tautinės Są
jungos vardu ir Antanas Ma
žiulis. Minėjimui vadovavęs 
Juozas Ardys paskaitė ilgą są

Dayton. Ohio, globėjai Julia 
Alesh imas iš Pittsburgho 19 kp. 
Juozas Karpavičius iš 139 De
troito kuopos, katalikų akcijos 
pirm. Št. Vaitekus iš 96 Day- 
tono kuopos, ritualų komisijos 
pirm. F. Gudelis, taip pat iš 
Daytono. Lietuvos reikalams — 
Petras Luiza iš Clevelando 25 
kuopos, tvarkos prižiūrėtojas— 
Antanas Buknis iš Clevelando.

Susirinkimas baigtas malda 
ir vyčių himnu. Vakare šv. Ka
zimiero parapijos salėje buvo 
vaišės ir šokiai. Jų metu gimta
dienio proga pasveikinta Stepo
nas Onaitis iš 19 kuopos ir Ma
rija Lucas iš Daytono.

Sekmadienį šv. Kazimiero 
bažnyčioje kun. V. Karaveckas 
aukojo mišias. Mišios buvo au
kojamos lietuvių kalba. Jų pa
baigoje sugiedotas vyčių him
nas. Po to Gartneau restorane 
Monroeva’le, Pa., buvo užkan
džiai, kuriem vadovavo V. Ka
kčius, Jr. Kalbas pasakė kun. 
V. Karaveckas, Mildred Chi- 
nik — 19 kuopos pirm. Ray
mond Medonis, Vincas Pavis ir 
kun. Anthony Milius, iš Brazi
lijos. šiuo metu besilankąs A- 
merikoje.

šių eilučių autorius nuošir
džiai dėkoja 19 kuopai už vai
šes ir priėmimą, ypač dėkoja 
Julijai Alešhūnas, Mildred Chi- 
nik ir kitom, kurios nesigailė
jo triūso svečius priimti. F.V. 

rašą asmenų, sveikinusių raš
tu. Sąrašas tikrai būtų per il
gas čia patalpinti. Sveikinusie
ji linkėjo ir po šešiasdešimties 
— r esu mažėjusios energijos, 
geros sveikatos ir vaisingo dar
bo tautos ir tėvynės 'labui, o vi
si dalyviai sugiedojo Ilgiausių 
Metų.

Prof. J. Puzinas dėkodamas 
už sveikinimus ir linkėjimus 
pabrėžė, kad viską, ką gyveni
me yra pasiekęs, jam yra da
vusi Lietuva. Apgailestavo, kad 
gyvenimo eiga jo užsibrėžtus 
planus bei siekimus nekartą 
sutrukdė. Norėtų užbaigti kai 
kuriuos mokslinius d a r b us 
Džiaugėsi lietuvių kultūrine vei
kla ir ragino remti Lietuvių 
Fondą. Ir šio pagerbimo metu 
jis sugebėjo surinkti pasižadė
jimų L. Fondui sumoje 2375 
dolerių.

Meninėje programos dalyje 
pasirodė vietinės jėgos. Ir ten
ka pasidžiaugti, kad jos yra 
tvirtos, užtikrintos. Ona Salčiū- 
nienė, moka ir gali dainuoti. 
Anelė Kaulinytė — jauna bręs
tanti pianistė — kreipia į save 
muzikos mėgėjų dėmėsi. Me
no ansamblio choras, naujoje 
sudėtyje pasirodęs pirmą kartą, 
buvo malonus ir ausiai ir šir- 
džia.

Žygin i Jungtines Tautas 
voksiančiųjų autobusais regist
racija tęsis iki lapkričio 1. Dar 
neužsirašiusieji prašomi skam
binti telefonu Kęstučiui Pliuš- 
koniui GL 7-3604, arba Virgi
nijai Majauskienei GL 5-2032.

Henrikas Misliauskas, mūsų 
naujasis knygnešys, yra pasie
kiamas telefinu SH 7-1498. L. 
Bendruomenės prašomas jis su
tiko būti lietuviškos spaudos bei 
muzikos platintoju.

Aqua String Band, kuris daly
vaus naujųjų metų parade su 
lietuviška muzika ir mūsų tau
tinių drabužių motyvais pasiū
tais puošniais rūbais, laukia mū
sų paramos. Įdomu, kad drabu
žiai 70 muzikantų kainuosią tik 
13.00 dol.

Andrius Romanauskas spalio 
28 atšventė šešiasdešimtąjį gim
tadienį. K.č.

Baltimores žinios
Sodaliečių rengti Square Dan

ce šv. Alfonso mokyklos salėje 
spalio 23 praėjo gražioje ir ge
roje nuotaikoje. Išdalintos pre
mijos už geriausius kostiumus. 
Pelnas paskirtas parapijos nau
dai.

Suaugusių klubas rengia Hal
loween šokius spalio 30 šv. Al
fonso mokyklos salėje. Už gra
žiausias kaukes bei kostiumus 
duodamos premijos.

Grįžkime prie Dievo (Back to 
God) sąjūdžio mišios bus lap
kričio 7 d. 8:30 v.v. Užprašė 
lietuvių postas 154. Legionie
riai kviečia visus dalyvauti mi
šiose ir pasimelsti už žuvusius 
dėl Amerikos laisvės ir pasau
lio taikos.

Lapkričio 13 manifestacijos 
žygyje Madison Square Garden 
New Yorke rengiasi dalyvauti 
ir Baltimores lietuviai. Julius 
Šilgalis, LB Baltimores skyriaus 
pirmininkas, kviečia visus kuo 
gausiau jungtis į žygį. Taip pat 
ragino parapijos kunigai per 
pamikslus, kad visi, kas tik ga
li, nepasiliktų nuošalyje ir da
lyvautų žygyje.

Metinė parapijos vakarienė 
bus lapkričio 14. sekmadienį, 
šv. Alfonso mokyklos salėje. Bi
lietai išsiuntinėti parapiečiams. 
Sumokėti reikės prie ėjimo, 
šv. Vardo draugijos vyrai, so- 
dalietės priims svečius ir vai
šins prie stalų. Pradžia 5 vai. 
popiet.

Elena Trapočkienė, senos 
kartos lietuvė ilgai gyvenusi 
Baltimorėje, mirė spalio 16 sa
vo namuose Herkimer gatvėje. 
Gedulingos mišios už jos sielą 
aukotos šv. Petro bažnyčioje 
spalio 20. Palaidota Holy Re
deemer kapinėse. Liko nuliū-

PHILADELPHIJ A, PA. Prof. J. Puzino minėjime: iš k. j d. dr. J. Gimbutas, G. Maciūnien, prof. J. Puzi
nas, dr. V. Maciūnas, A. Mažiulis, V. Volertas. Nuotr. V. Maželio.

PREL. M. J. URBONO 50 metu kunigystes sukaktis
Du Bois, Pa. Lietuvių šv. 

Juozapo parapijos klebonas 
prel. Mykolas Juozapas Urbo
nas ilklėmingai paminėjo savo 
kunigystės 50 metų jubiliejų 
spalio 2. 3 ir 4 dienomis. Pir
mąją dieną surengė vaišes se
selėms ir mokyklai, antrą die
ną buvo iškilmingos, padėkos 
mišios ir vaišės parapiečiams, 
o trečią dieną — vaišės vysku
pam ir kunigam.

Kartu su šia sukaktimi buvo 
paminėta ir jo 50 metų klebo
navimo sukaktis, klebonavimo 
toje pačioje vietoje. Kunigu į- 
šventintas 1915 gruodžio 18 
Erie vyskupo. tuoj pat buvo pa
skirtas klebonu į lietuvių šv. 
Juozapo parapiją Du Bois, Pa. 
Tai buvo labai retas ir gal pir
mas atsitikimas visoje Ameri
koje.

Šv. Juozapo bažnyčia ir kle
bonija buvo apleista, nes be
veik dvejus metus neturėjo 
kunigo. Pastatai buvo užrakinti,

PREL. M. URBONAS

ŽYGIS Į JUNGTINES TAUTAS
Baltimore, Md. — Jaunimo 

ruošiama lapkričio 13 New Yor
ke manifestacija randa gyvo ir 
nuoširdaus pritarimo. Baltimo
res komitetas veikiąs Organiza
cijų Tarybos vardu ir vadovau
jamas jauno energingo studen
to Eimučio Radžiaus, buvo su
šaukęs du informacinius susi
rinkimus, kuriuose nutarė su - 
telkti pinigo ir manifestacijai 
dalyvių, šv. Alfonso lietu
vių parapijos kunigai ir lietu
vių radijo valanda skelbia ma
nifestacijos tikslą, ragindami 
baltimoriečius visais galimais 
būdais remti. Aukų rinkėjai 
renka aukas, lankydami gyven
tojus, platina ženkliukus. Trans
porto organizatoriai verbuoja 

dę sūnus — Kazimieras ir Vin
centas ir eilė anūkų.

Jonas Obelinis 

ir niekas neužėjo pažiūrėti, pa
tvarkyti. Tad viskas buvo ap
leista. apdulkėję, kai jaunas ku
nigas atvyko prieš pat Kalėdų 
šventes. Kalėdų rytą 1915 jis 
pats paskambino parapijos var
pu, pats užsidegė dvi žvekeles 
ir atlaikė pirmąsias švenčių mi
šias. Pirmose mišiose dalyvavo 
tik 6 žmonės, antrose buvo dau
giau. o trečiose — dar daugiau. 
Nebuvo jokio berniuko, kuris 
patarnautu mlšiom. nebuvo var
gonininko nei choro.

Taip vargingai pradėjęs, jis 
parapiją tuoj atgaivino ir subū
rė visus žmones aplink save. 
Visu uolumo padėjo lietuviam, 
lankė anglių kasyklas, ypač 
sunkiais epidemijos laikais — 
1918 m. lankė visus ligonius. Į- 
stojo i tretininkus. Per visus 
50 metus niekada nėra išvykęs 
ilgesnių atostogų; visa atidavė 
savo parapijai.

Jubiliejaus proga gauta daug 
sveikinimų. Sveikino telegramo
mis apylinkės vyskupai, iš Wa-

New Yorke pastatytas naujus teatras
Naujas teatras New Ycrke 

oficialiai atidarytas spalio 21. 
drama “Danton's Death". Žie
mos sezono metu New Yorke 
beveik kasdien sulaukiama nau
jų premjerų, bet naujų teatrų 
jau seniai nepastatyta. Paskuti
nis teatras New Yorke buvo 
atidarytas 1929 — tai Ethel 
Barrymore teatras prie Broad
way.

Naujasis Vivian Beaumont 
teatras bus pastovi Lincoln 
Centro repertuarinės trupės bu
veinė. Pastatas tikrai moder
nus, aprūpintas automatiškais 
įrengimais ir. be abejo, vienas 
iš daugiausiai kainavusių. Staty
bai išleista arti 10 milijonų do
lerių. Scena tikrai įspūdinga 
savo dydžiu — 10.000 kvadrati
nių pėdų. Iki šiol New Yorke 
didžiausią sceną turėjo Martin 
Beck teatras — 2.914 kvadr. 
pėdų.

keleivius, platina bilietus. Su- 
verbuota žmonių dviem autobu
sam. Autobusai jau užsakyti. 
Jeigu atsiras daugiau norinčių 
važiuoti,- tai bus daromi žygiai 
užsakyti ir trečią. Autobusais 
kaina 7 dol. ten ir atgal. Auto
busai išvyks lapkričio 13 d. 
6:30 vai. ryto nuo lietuvių sa
lės (Hc’lins ir Pankin Str. kam
pas) tiesiog į Madison Square 
Garden New Y’orke. Vadinasi, 
nuo slenksčio prie slenksčio. 
Patogu ir pigu. Pasinaudokime 
proga ir eikime padėti mūsų 
pavergtai tėvynei. Visi nuošir
džiai prisidėkime savo auka ir 
savo dalyvavimu manifestacijo
je. Manifestacijos tikslas: ape
liuoti į Jungtinių Tautų valsty
bes. kad Lietuvos klausimas bū
tų iškeltas Jungtinėse Tautose 
ir parodyti laisvajam pasauliui 
<k > nunistiškas kolonializmas 
Baltijos valstybėse. S. B. 

shingtono—Apaštališkasis dele
gatas, perduodamas popiežiaus 
palaiminimą. Sveikino taip pat 
ir JAV prez. L.B. Johnsonas.

Gruodžio 13. kunigu įšventi
nimo dieną, bus taip pat iškil
mingas banketas.

Prel. M. Urbonas yra gimęs 
1886 rugsėjo 26 Thomas. W. 
Va., Amerikoje. 1911 baigė šv. 
Vincento Kolegiją. Du Bois pa
statė mūrinę bažnyčią, 1930 ati
darė pradžios mokyklą, 1932- 
aukštesniąją mokyklą. 1920-26 
redagavo Ir leido mėnesini žur
nalą Meilę ir trejus metus reda
gavo mėnesinį žurnalą Tikybinę 
Pažangą ir daugelį meta Kuni
gų Vienybės organa Forum. 
Rašė publicistinius straipsnius 
ir eilėraščius JAV lietuvių spau
doje, skyrė daug lėšų kultūros 
ir religijos reikalams bei Lietu
vos laisvinimui, 1955 šv. Vin
cento kolegija už nuopelnus su
teikė jam teisių garbės dr. laips
nį. Angliškai išleido šimtą reli
ginių eilėraščių. (b.)

Vivian Beaumont teatre žiū
rovams paruošta 1.083 patogių 
sėdimų vietų. Dėl ypatingo su
planavimo net ir toliausiai sė
dįs žiūrovas nėra nutolęs nuo 
scenos daugiau kaip 64 pėdas.

Pats pastatas iš fasado pu
sės papuoštas moderniojo me
no statulomis, o ‘viduje iškil
mingais kilimais. Netrūksta ir 
labai praktiškų įrengimų. Erd
viame teatro prieškambary gau
su privačių automatiškai užka
kinamų spintelių, kur teatro 
lankytojai už 25 centus gaii pa
likti savo apsiaustus. Po teauo 
pastatu yra erdvios požeminės 
patalpos automobiliam pastaty
ti.

Nežiūrint savo didybės. Vi
vian Beaumont teatras yra tik 
naujojo pastato dalis. Lapkri
čio pabaigoje pramatema čia 
atidaryti knygyną ir muziejų.

— PLB Valdyba ir Pasaulio 
Lietuvių Jaunimo Kongreso 
Finansų Komisija išleido spe
cialų lietuvišką enklelį (stili
zuotą vytį) Jaunimo Metam at
žymėti. Ženklelis yra lipinimui 
prie automobilių langų ir yra 
platinamas po 50 centų. Gau
tos pajamos skiriamos Pasau
lio Lietuvių Jaunimo Kongre
sui 1966 birželio 30-liepos 3. 
Ženklelio autorius — dail. Te
lesforas Valius Toronte, Kana
doje.

OKUPUOTOJE LIETUVOJE
— Prof. Juozas Matulis yra 

vienas tarp 14 gavusių iš Mas
kvos darbo didvyrio titulą. Pro
fesorius Juozas Matulis yra 
Mokslų Akademijos ir eilės 
mckslinių-propagandinių orga
nizacijų pirmininkas. O taip pat 
aštunti metai žadamos, bet dar 
nepasirodanČios lietuviškos en
ciklopedijos vyr. redaktorius. 
Darbo didvyrio titulas laiko
mas didesnis pagerbimas net ir 
už Lenino ordiną. *

/rr/z/z/z/kK

IŠ VISUR
— Juozas J. Bačiūnas ir 

žmena spalio 21 išplaukė la.vu 
iš Euiopos į JAV. Europoje 
PLB pirmininkas rūpinosi Jau
nimo Metų ir Pasaulio Lietuvių 
Jaunimo Kongreso reikalais. Jo 
pranešimu, daug lietuvių jauni
mo iš Europos atvyks 1966 me
tais į JAV ir dalyvaus Jauni
mo Kongrese Chicagoje birže
lio 30 Liepos 3.

— Kun. J. Venckus, SJ., lie
tuvis jėzuitas, ilgai darbavęsis 
Uragvajuje ir kitose pietinės 
Amerikos valstybėse, atsikėlė 
į Kanadą. Montrealį, kur lietu
viai jėzuitai vadovauja Aušros 
Vartų lietuvių parapijai.

— Vytautas Kamantas, PLB 
vicepirmininkas, spalio 23 da
lyvavo Aito suvažiavime Chica
goje. kur sveikino Altą jo 25 
metų veiklos sukakties proga. 
Altas buvo paprašytas pritarti 
paskelbtų Jaunimo Metų prog
ramai. Ypatingai prašyta įtrauk
ti jaunimą į Lietuvos Nepriklau
somybės šventės minėjimus— 
Vasario 16. Siūlyta kviesti kal
bėtojais jaunosios kartos žmo
nes.

— Milda Lenkauskienė, PLB 
sekretorė, ir Vytautas Kaman
tas spalio 23-24 Chicagoje. da
lyvavo Pasaulio Lietuvių Jau
nimo Kongreso Komiteto posė
dyje. Taip pat turėjo pasikalbę 
jimus su JAV LB CV pirmin. 
J. Jasaičiu. Lietuvių Fondo pir
min. dr. A. Razma. Kanados L 
B Krašto Valdybos nare jauni
mui Giedre Rinkūnaitė, JAV L 
B CV nariu jaunimui Vaclovu 
Kleiza. PLJK Komiteto pirm . 
Algiu Zaparacku ir kitais asme
nimis. Tartasi Jaunimo Kongre
so reikalais.

—Jaunimo lituanistinėm bib
liotekom galima užsakyt knygų 
Balfo Centre (101 Grand St.. 
Brooklyn. 11. N.Y.) Knygas iš
leido lietuviai saleziečiai Italijo
je. Galima gauti šių knygų: P. 
Gavėno ‘Jaunojo galiūno ke
liu'. St. Džiuge ‘Keturi valdo
vai'. Br. Zumerio ‘Gyvenimo 
keliu'. M. Krupavičiaus ‘Lietu
viškoji išeivija'. Guareschi — 
‘Don Kamilius'. ‘Mažųjų skaity- 
lojų knyga'. "Garbė Dievui". 
‘Neklaužados' — visos po du 
dolerius: J. Kelerio ir Pr. Ur- 
baičio ‘Šiai dienai ir rytojui’, 
‘Vaikų auklėjimas šeimoje'— 
po pusantro dolerio: šv. Jonas 
Bosco — 1 dol.: ‘Giesmynėlio 
palydas — 8 dol. Pajamos už 
tas knygas eina lietuvių sale
ziečių gimnazijai Italijoje išlai
kyti.

WORCESTER, Mass.
Ona Puišienė - Akelaitytė. gy

venusi 10 Plantation St., mirė 
spalio 10 šv. Vincento ligoni
nėj.

- Buvo gimusi Combola, Pa.. 
Worcestery išgyveno 45 m., pri
klausė Moterų klubui, šv. Onos 
draugijai, šv. Kazimiero para
pijoje. buvo šv. Kazimiero se
serų rėmėja, buvo narė ir savu 
laiku fin. raštininke LKM Są
jungos 5 kuopoje.

Nuliūdime paliko vyrą Pet
rą Puišį, tris sūnus — Juozą, 
Robertą ir Williama. keturias 
dukteris, iš kurių dvi yra vie
nuolės kazimierietės. tris bro
lius. seserį ir 10 anūkų.

Palaidota spalio 13 iš šv. Ka
zimiero bažnyčios Notre Dame 
kapinėse. (d.)

REQUEST 
RECORD

Naujausios ir geriausios auten
tiško ilgo grojimo lietu: <sko* 
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krautuvėse arba užsakyti ad
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Prašykite nemokamų katalogų.



DARBININKAS 1965 m., spalio 29 d., no. 72.

Žinios šiokios ir tokios
Kokia buvo pati didžiausia 

katastrofa ištikusi žmonija?
Atominė bomba?
Ne! Ne atominė bomba, bet 

MARAS. 1347-48 metais. Epide
mija prasidėjo Azijoje. Plisda
ma sunaikino šimtus tūkstan
čius žmonių. 1347 metais gruo
džio mėto. persimetė į Europą 
ir papila Neapolyje. Genuvoje 
ir Marsilėje. 1348 metų pradžio
je maras jau buvo apėmęs di
džiąją dali Italijos, Prancūzijos 
ir Ispanijos. Tų pat metų rug
pjūčio mėn. be pasigailėjimo 
naikino žmones Anglijoje, Vo
kietijoje, Olandijoje, Skandina
vijoje. Laivai atplaukdavo i uos
tus. pilni lavonų. Paryžius. Flo
rencija ir kiti miestai neteko 
po 100.000 ir daugiau žmonių.

Maro liga nuvarvdavo i ka- 
pus laike trijų dienų. Nebuvo 
laiko laidoti mirusius. Popie
žius, kuris tuo metu gyveno A- 
vignone. pietų Prancūzijoje, 
šventino upes, i kurias buvo 
metami lavonai.

Apskaičiuojama, kad tasai 
maras sunaikino tris ketvirta
dalius žmonijos.

Drauge su maro epidemija. 
L kito Įvairūs prietarai: vieni 
tvirtino, kad maro kaltininkai 
esą žydai; kiti kad kilmingieji. 
Fanatikai puldavo naikinti ta
riamuosius kaltininkus. Iš tikrų
jų maras buvo žiurkių liga, ku
rią platino blusos.

Vos gimsta ir . . .skaito
Amerikietis prof. Glen J. 

Doman iš Philadelphijos pa - 
skelbė Įdomų dalyką. Po il
gų tyrinėjimų ir bandymų jis 
priėjęs išvados, kad galima ir 
reikia pradėti mckyti vaikus 
skabyti vos jiems pasiekus 18 
mėnesių. Esą tame amžiuje kū
dikio protas yra labai imlus, ta
čiau auklėtojai iki š’.cl tuo nė
ra pasinaudoję. Prof. Domas 
yra išmokinąs skaityti 20 0 0 
vaiku tarp 18 mėnesių ir 3 me
tų. “Aišku, sako profesorius, ne
galite laukti, kad tokie valkai 
mokėtų skaityti laikraščius ir 
suprastų parašytus žodžius, ka
da tai pranoksta jų turimas są
vokas. Tačiau yra svarbu, kad 
jie supranta, jog juodi piešti 
žerk’ai atitinka jų mamos taria
mus žodžius.

TĖV. GERALDAS MATEJŪNAS pasijonistas vedė misijas Maspetho lietu
vių bažnyčioje spalio 4-17. Nuotr. V. Maželio.

LIETUVIŲ BANKAS ARTĖJA PRIE 
DVIEJŲ MILIJONŲ

Toronte prie lietuviškos Pri
sikėlimo parapijos, kuriai vado
vauja lietuviai pranciškonai, 
ve k-a kredito kooperatyvas — 
bar kas. Šiemet spalio 1 minint 
veiklos trimeti, galima stebėtis 
gausiais vaisiais.

Po vlenerių metų, 1963 spa
lio 1. kredito kooperatyvo ka- 
pitaias jau buvo prašokęs pu
sę milijono dol. ir siekė 581. 
620 del. Antru metų pabaigoie 
kapitalas pasiekė 1.091,160. Po 
trijų veiklos metų išaugo iki 
1,730.312 dol.

Šio parapinio banko metinė 
apyvarta 1963 buvo 4,054.749 
dol., 1934 — 4.974,821 dol., gi 
šiemet pirmų devynių mėn. 
5.405, 886.

Šio kredito kooperatyvo na
riai vra tik parapiečiai ir jų 
skaičius šiuo metu yra pakilęs 
iki 1.415. Narių amžius yra Į- 
vairus, tačiau gana didelis nuo
šimtis yra jaunimo, kuris nuo 
jaunų dienų Įpranta taupyti ir 
pajunta savo lietuviško banko 
naudą.

Greitas šio banko augimas 
stebina ir pačią kredito koope
ratyvų centro vadovybę. Pasi
sekimo priežasties tenka ieško-

rengia sekins Maspetho parapi
jos salėje. Groja Joe Thomas. 
Vakarienė 7:30 v. — 3.50 dol. 
Šcklai nuo 9 v.v. Įėjimas tik 
šokiams — 1.75 dol.

Gruodžio 5 — New Yorke ir 
New Jersey apskrities susirin
kimas Great Neck. Benevolent 
salėje. 60 Steamboat Rd. Pra-

ti bendrame lietuvių pasitikė
jime savo banko vadobybe ir 
gausiuose banko patarnavimuo
se.

Veikdamas 29 vai. savaitėje, 
bankas ypač daug pasitarnauja 
savo nariam savaitgaliais, kai 
kanadiški bankai uždaryti. Čia 
galima įsigyti banko perlaidų 
ir keliautojų čekių. Veikia pil
na čekių sistema. Vietoje gali
ma apmokėti Įvairias paskai
tas — namų, elektros, telefo
no ir kt.

Asmeninės paskolos duoda
mos iki 5.000 dol. iš 7 proc. 
nuošimti apskaičiuojant tik 
nuo likusio balanso. Visos pas
kolos apdraustos. Skolininkui 
mirus, likusieji šeimos nariai 
neturi jokios pareigos skolos 
grąžinti. Nekilnojamo turto pa
skuos (morgičiai) duodami iš 
6'2 proc. Visi morgičiai atviri.

Visi banko nariai gauna ne
mokamą gyvybės draudimą in
dėlių sumai iki 2,000 dol. Už 
padėtus indėlius mokama 4*-_.. 
nuošimčius apskaičiuojant kas 
3 mėn., gi už šėrus mc’kama 
5 proc.. nuošimčius apskaičiuo
jant kas mėnuo.

Visas šio parapinio banko— 
kredito kooperatyvo pelnas ten
ka patiem nariam ir bend
riem lietuviškiem reikalam.

KBč.

Parcmkim jaunimą

knygom
IŠ LIETUVOS VYČIŲ VEIKLOS džia 3 v. popiet, šeimininkais 

bus 109 kuopa.

_J- JM—■ —r~ -1—_t~ _a— -_ir~ _-^_i—  _— -— -i~ .

Norite geros meniškos fotugrafi jo*. - - J
PORTRETO - ŠEIMOS - VAIKŲ į

‘vairių progų: vestuvių, krikštynų, gimtadienių, pobūviu ir kt nuo 
trauku: norite atnaujinti seną fotografijų? Jums geromis sąlygomis ’
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VYT. MAŽELIS
i

Tel. HYacini 7-4677 ,427 Menahan Street. Ridgewood. Brooklyn. N Y. į

LITAS Investing Co. Inc.
kviečia

Pirkti akcijas su garantuotu dividendu ir augančia verte 
Taupyti — atidarant sąskaitą t Ugi 5l/?%)
Skolintis automa’inoms. namu remontui, akcijų pirkimui 

Dėl prospekto ir kitais reikalais:
i V. VEBELIŪNAS. 100-21 89th Ave.. Richmond Hill N.Y’.; HI 1-6799 

Darbo valandos: Šiokiadieniais 6-9 vai. vak.; šeštadieniais 9-1 vai.
CHICAGO. ILL.: 6775 So. Western Ave., tel. GR 6-2212 
Darbo valandos trečiadienį ir penktadienį vakarais, 
šeštadienį nuo 10 iki 3 vai. popiet.
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WINTER GARDEN TAVERN
Inc.

VYTAUTAS BELECKAS
Savininkas

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

1883 MADISON STREET
BROOKLYN 27, N.Y

(Ridgewood)

Tel. EVergreen 2-6440

— Indonezijoje prezidentas 
Sukamo Įsakė baigti protestus 
prieš komunistų partiją. Jam 
pasipriešino naujasis armijos 
vadas Suharto, primindamas do
kumentalius Įrodymus, kad rau
donoji Kinija yra Įvelta per
versmo rengime, o

Kearny, N.J. — New Yoiko 
ir New Jersey apskrities susi
rinkimas buvo rugsėjo 26 Lie
tuvių Katalikų Bendruomenės 
Centro patalpose 6 Davis Ave.

Maldą pradėjo kun. Petras 
žemeikis. Perskaitytas praeito 
susirinkimo protokolas. Padary
ti Įvairūs pranešimai apie vy
čių veikią. Mandatų komisija 
pranešė, kad susirinkime atsto
vaujamos 9 kuopos. Kun. V. Ka- 
ralevičlus kalbėjo apie kultū
rinės veiklos suaktyvinimą. Jo
sephine Žukas apie apskrities 
biuleteni, kad nariai anksčiau 
atsiųstų žinias. Biuletenis lei
džiamas keturis kartus per me
tus; norima, kad jis pilnai pa
vaizduotų vyčių veiklą.

Apie 52 metini vyčių seimą 
pranešimą padarė Frank Vaš
kas.

Svarbiausias susirinkimo už-

KONIA GALI BŪTI GERESNĖ DOVANA ŠVENTĖMS 

JŪSŲ GIMINĖMS USSR jei ne gabalas apsiaustui (pali- 

tuii. eilutei (kostiumui >, suknelei geros rūšies grynų vil

nų arba pusvilnonės medžiagos. Tiktai dabar šventėms 

sumažintomis kainomis Jūs galite užsakyti neribotą kie

ki. be muito ir be kitokių rinkliavų eilutėms (kostiumams i 

ir suknelėms nesiraukšlėjančius elastiškus audeklus, ku

rie savo rūšimi ir tvirtumu neužsileidžia

sienio audeklams. Dideli pasirinkimą to 

parodomoje salėje, firmos

goriausiems už- 

viso Jūs rasite

davinys buvo išrinkti naują val
dybą. Į ją išrinkta: oirm. Alex
ander VVesey iš Great Necko, 
buvęs dabar pirmininku, vice- 
pii m. Mr. E. Nakrosis ir Vir
ginia Dulkus, sc-kretcrės Nan
cy Kober ir Josephine Žukas, 
abi iš Great Necko. iždininkė 
Dorothy Dulkus iš Maywood, N. 
J., globėjas Kazvs Sipai’.a iš 
Newaiko, Lietuvos reikalams 
Kazys Strolia iš Newaiko Ir Jo
seph Satie iš Linden, ritualų— 
Larry Janonrnis iš New Yoi ko 
ir J-oseph Bo’.ey iš New Yor- 
ko. sporto reikalams — Mild
red Grinewich iš Kearny.

Kazys Strolis, Lietuvos rei- 
kalų pirmininkas, išdalino dova
nas už veiklą lietuviškoje srity
je. — šių eilučių autoriui ir Jo
seph! na Žukas. Prof. J. Stukas 
kalbėto apie lietuviško kryžiaus 
priežiūrą pasaulinėje parodoje, 
kai paroda bus uždaryta. Kry
žiaus priežiūrai kemitetan iš
rinkta J. Stukas. Ann Mitchell 
ir Dorothy Dulkus. Buvo disku
sijos dėl stipendijos fondo, pa
darytas pranešimas apie buvu
sį p’kmką Bayonnėje.

Tolimesnėje vyčių veikloje 
numatoma: 12 kuopos Hailo- 
ween šokiai Aušros Vartų para- 
p'tos saiėje. Pradžia 9:30. Gro
ja Joe Kazlis. Įėjimas 1.50 dol.

Visi vyčiai dalyvauja lapkri
čio 13 demonstracijose Madison 
Square Garden New Yoi’ko 
mieste.

Lapkričio 27 Great Necko kp.

Gruodžio 11 — kegliavimas 
Kearny Lanes. 156 Schuyler 
Ave.. Kearny. N.J. Po to bus 
vaišės Kat. Centro sa’ėje.

Baigiant susirinkimą sugiedo
ta Lietuvos vyčių himnas ir su- 
ka'bėta malda.

Šia proga nuoširdžiai dėkoja
me Kearny 90 kuopai už malo
nia globą. - F.V.

FILATELISTAI!

Siunčiame Lietuvos pašto 
ženklus Jūsų pasirinkimui. Ra
šyti: Baltic Stamps, P. O. Box 
127, Toronto, 19, Ont., Canada.

KVIEČIAME 
UŽSIPRENUMERUOTI 

MĖNESINĮ
KULTŪROS ŽURNALĄ

AIDUS
Eina tremtyje jau 19 metų 

Redaguoja 

dr. Juozas Girnius

Metinė prenumerata 7 dol.

Adresas:

AIDAI
680 Bushwick Ave.

Brooklyn, N. Y. 11221

220 Park Ave. So.. New York. N.Y. 10003, Tel. 228 9547

Ton galite švenčių dovanoms užsakyti automobilius, mo
tociklus. dviračius, radijo priimtuvus, šaldytuvus, siuva
mas mašinas, laikrodžius ir daugelį kitokių prekių. Di
džiulis pasirinkimas produktų, vyno, delikatesų švenčių 
stalui. Negaiškite laiko, užsakykite dabar. Aukšta kokybė 
ir skubus dovanų pristatymas giminėms į namus garan
tuojamas.
Aplankykite mūsų parodinę salę ir pamatysite žavingo 
grožio, tvirtumo, puikiai ir išbaigtai bei dailiai padarytus 
USSR gaminius.
Mes žinome, kad dėl ilgo ir tolimo išsiskyrimo Jūsų gi
minės vis vien Jums artimos ir brangios. Jūsų dovana 
per PODAROGIFTS, INC. jiems parodys, kad jų neuž
miršote dabar ir neužmiršite ateity.

Atsiminkite, kad tik firma PODAROGIFTS. INC. yra 
vienintelė Vnešposyltorgo atstovas priimti užsakymus 
dovanoms.

» •

!

SALEZIEČIŲ gimnazijos kieme.

Visi esame Įsitikinę, jei sve
timų komikų jūroje skęstan
čiam mūsų jaunimui šiandien 
neduosim savos literatūros, ry
toj lietuviškos knygos bei lai
kraščio jau nebus kam skaityti.

Dėl to labai nuoširdžiai pra
šau — dabar ir ateityje — ben
dradarbiauti su Balfo Centru 
Brcoklyne ir Saleziečių Spau
dos Studija Italijoje, ieškant 
organizacijų ir mecenatų, ku
rie užpirktų 100. 150 ar 200 
dolerių siuntą lietuviškam jau
nimui. Labai pravartu būtų ap
mokėti tekias siuntas mūsų sto
vyklom, lituanistinėm mokyk
lom ir jaunimo organizacijom 
Kanadoje. Australijoje. Anglijo
je. Vokietijoje, o ypač pietų 
Amerikoje. Knygas galima už
sakyti Balfo Centre (105 Grand 
St., Brckclyn. 11, N.Y.) arba 
Italijoje (Instituto Salesiano Li- 
tuano. Castelnuovo Don Bos
co, Asti. Italia).

Esame labai, dėkingi pirmie
siem mecenatam, kurie užsakė 
lietuvių jaunimui knygų ir su
mokėjo po 100 dolerių. Jų var
dai jau buvo skelbti spaudoje: 
Rev. J. Keller (Kristoforų Sąjū
džio steigėjas), prel. Ign. Alba- 
vičius. kun. B. Sugintas. Mari
ja Pasickienė (Cicero. Illinois). 
Rockfordo LB apylinkės valdy
ba. Dabar džiaugiamės sulaukę 
naujų mecenatų iš Pennsylva- 
nijos. Po 200 dol. knygų siun
tas užsakė: kleb. kun. A.J. Kara
lius (Shenandoah, Pa.)—Adelai
dės lietuvių jaunimui ir kleb. 
kun. A. Ežerskis (Wilkes Bar
re. Pa.) — Melbourne liet, jau
nimui. Syd nejaus lituanistinei 
nrek 'klai už 150 dol. knygų 
siuntą užsakė kleb. kun. P. čes- 
na (Mahcnoy City. Pa.), o Pert- 
ho liet, jaunimui už 100 dol. 
prel. M. Urbonas (Du Bois. Pa ).

Tokiu būdu duodame rekia- 
lingo tautinio dvasios peno mū
sų hunuoliam.

Atėto la kas vis labiau įsipa- 
reigrti ir aukotis jaunimui — 
mūsų ate’ties vilčiai. Įsipareigo
kime ir kur galim — kitus i- 
pare! gokime. Jei nebūsime isi- 
na’-e^oia ir vieningi, sur’dai 
išsj’a’kysime. Tremties veik’a 
re’ka"'•’a įvairių ramšč.ų. Sa- 
voi kalba ir knyga jaunimui 
yra vienas iš tikriausių tų rams
čių.

Lš anksto dėkoju visiem už 
belkckią konkrečią talką.

Jūsų Kristuje
Kun. Petras M. Urbaitis SDB

WHITE HORSE TAVERN
baras-restoranas j
PRANAS BRUČAS, savininkas |

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

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

SIDABRINIO VARPO KEPYKLA 
Silver Bell Baking Co.

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

DALIA ir ALBERTAS RADŽIŪNAS, sav.

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

JUOZO ir IZABELĖS MISIŪNŲ

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

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

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

Telefonas EV 7-2089 
JUOZAS BRUŽINSKAS, Manager

Didelis pasirinkimas Įvairių vynų, degtinių, konjakų, midų 
šventėms bei kitokioms progoms 

________________________________ ________________________ _______.

S <8 C, MEAT MARKET
ANTANAS VAITKUS, vedėjas

MAISTE

84-09 Jamaica Ave., Woodhaven 2I, N.Y. Tel. VI 9-5077
340 Grand Street, Brooklyn II, N.Y. Tel. STagg 2-z329
9I-I5 Jamaica Avenue. Woodhaven, N.Y. — Tel. 44I-4554

Papigintomis kainomis priimame užsakymus 

VESTUVĖMS ir POBŪVIAMS
Pristatome j namus lietuviškus skilandžius ir sūriu*

We take all orders special price for Weddings and partie* 
' Home-Made Bologna



1965 m., spalio 29 d., no. 72. DARBININKAS

<įįj> SPORTAS
Sekmadienį futbolas

Ateinantį sekmadienį spalio 
31, Lietuvių Atletų Klubo pir
moji komanda žaidžia pirme
nybių rungtynes namie. Prieši
ninku yra Bridgeport City vie
netas iš Connecticutto. Su jais 
paskutinį kartą kovota prieš 3 
metus namie ir laimėta 5:2. La
bai abejotina, ar pasiseks pa
kartoti laimėjimą. Rungtynės į- 
ivyks Bush wick aikštėje prie AL 
lėtų Klubo, Ridgewoode. Pirmo
sios komandos pradeda 2:30 v. 
Priešžaismis 12:45 v.

šeštadienį pirmenybių rung
tynes mažučiai žaidžia namie 
3 vai. prieš BW Gottschee B. 
komandą. Jaunučiai taip pat 3 
vai. Eintracht Oval LI susitinka 
su Blue Star.

Pereitą savaitgalį seniorų 
komandos nežaidė, šeštadienį 
žaidę jaunieji smarkiai nuken
tėjo. Mažučiai pralaimėjo 0- 
ceanside 0:6, o jaunučiai ga
vo pylos iš BW Gottschee 0:11.

Atletas 
SUVAŽIAVIMAS

Šiaurės Amerikos Lietuvių 
Fizinio auklėjimo ir sporto Są
jungos suvažiavimas įvyks spa
lio 30-31 Clevelande, Čiurlio
nio namuose, 10908 Magnolia 
Drive. Posėdžių pradžia šeš
tadienį spalio 30 1 vai. popiet, 
punktualiai. Kviečiame jausti 
rimtą pareigą ir suvažiavime 
•gausiai dalyvauti. Kaip jau anks
čiau skelbėme, svarstysime la
bai svarbius Sąjungos gyvavi
mo klausimus. Centro Valdyba

NAUJOS KNYGOS
Gruodas, A. Jasmanto, eilė

raščiai, Ateities leidinys. Kai
na 3 dol.

Kur bėga Šešupė, A. Skirka- 
Pasakojimai ir legendos, išleis
ta Australijoj, kaina 2 dol.

Padangių keliai, K. Pr. Vase- 
ris, žvaigždžių, planetų moks
las, išleista Australijoj, kaina 
1.50 dol.

Bėgiai, K. Almenas, noveles, 
Nidos leidinys, kaina 1-50 dol.

Pirmoji pradalgė, literatūros 
metraštis, redagavo K. Barenas, 
Nidos leidinys, kaina 3 dol.

Mokslas ir Religija, dr. J.
Prunskis, Kaina 2 dol.

Žmogus be Dievo, dr. J. Gir
nius, kietais aplankais 564 psl., 
kaina 5.50 dol.

Gyvenimo Šaltiniai, kun. S- 
Žilys. Bažnyčios sakramentų aiš
kinimas. Kaina 3 dol.

Dievas Sutemose, kun- S. Yla, 
391 pusi., kaina 3 dol.

Vieny Vieni, N.E. Sūduvis, 
424 pusi-, kietais viršeliais, kai
na 4 dol.

Viščiuku ūkis, A. Kairys. Pre
mijuota trijų veiksmų satyrinė 
komedija. Kietais . aplankais 
•Kaina 3 dol.

Šios ir kitos lietuviškos kny
gos gaunamos: Darbininko ad
ministracijos spaudos kioske, 
910 Willoughby Ave., Brooklyn 
N.Y. 11221.

NEW YORKO centraliniame parke saulėta rudenį. Nuotr. V. Maželio

ŽINIOS IŠ NASHUA, N.H.
Spalio men. 15, 16 ir 17 

d., šv. Kazimiero lietuvių para
pijos bažnyčioje įvyko 40 va
landų atlaidai. Pamokslus sa
kė lietuvių ir anglų kalba kun. 
Remeika, marijonas.

Sekmadieni, 5 vai. popiet įvy
ko atlaidų užbaigimo procesija 
su pamokslu ir palaiminimu 
Švč. Sakramentu. Giedojo para
pijos choras, vadovaujamas mu
ziko varg. Jono Tamulionio. šv. 
Kazimiero lietuvių parapija yra 
LaSalette provincijos vadovybė
je. Klebonu yra kun. Juozas 
Bucevičius, M.S. ikarais yra 
Bucevičius, M. S. Vikarais yra 
vis, M.S.

—o—
Parapijos bažnyčioje trečia

dienių vakarais, vedama nove
na. o po pamaldų (8 vai.) baž
nytinėje svetainėje Įvyksta — 
“Whist Party” parapijos nau
dai. Vadovauja kun. Vainaus
kas. Vieną vakarą klebonas 
skyrė Balfo skyriui. Padaryta 
pelno. Pažymėtina, kad į tuos 
parengimus atsilanko mažai lie
tuvių. Dauguma ^kitataučiai.

Jau aštunta savaitė Šv. Juo
zapo ligoninėje po sunkios ir 
.pavojingos operacijos guli Juo

zas Skirkevičius, L.D.S. 65 kuo
pos narys ir veteranas. Sveiks
ta.

Nashua Memorial ligoninėje 
po operacijos sveiksta Jadvyga 
Savickaitė, kuri Rusijos, bolševi
kams okupavus Lietuvą, su sa
vo tėveliais ir broliu pasitrau
kė iš Lietuvos į Vokietiją. Po 
karo iš Vokietijos atvyko visa 
šeima į Jungtines Amerikos 
Valstybes ir apsigyveno Nas
hua. Jadvyga Savickaitė yra 
baigusi Lietuvoje gimnaziją ir 
Nashua Ėusiness kolegiją. Dir
bo banke, o po to gavo darbą 
Morton and Hubbard Mfg. kor
poracijos raštinėje.

Yra ir daugiau ligonių, bet 
abie jų padėtį neteko sužinoti. 
Lai Dievas suteikia visiem li
goniam sveikatos.

—o—
Prieš kelerius metus susirgo 

Vladas Čyžius, gyvenęs apie 
36 metus savo pusbrolio Vinco 
Mitchell namuose. Jo kojose 
kraujas necirkuliavo. Ligoninė
je kairiąją koją virš kelio nu
pjovė. Kadangi ir dešinioji ko
ja nesveika, tai ir su ramščiais 
negali vaikščioti. Vladas čyžius 
turėjo apsigyventi prieglaudos 
namuose. 290 Main St. Jo teisė
ta globėja yra pusbrolio žmona 
Teklė Mitchell.

—4O>—

Po gedulingų Šv. Kazimiero 
lietuvių parapijos bažnyčioje 
mišių šv. Kryžiaus kapinėse pa
laidoti:

Agota Mikelionienė (spalio 
25), 78 m. gyv. 26 Kinsley St. 
Ji mirė spalio 21. Gedulingas 
šv. mišias aiikojo kun. Juozas 
Syirskas iš So. 'Bostono. Asista
vo kun. A. Vainauskas ir kun. 
Davis, M.S. Sanktuarijoje buvo 
klebonas kun. Juozas Bucevi
čius. Velionė priklausė parapi
jos ir Šv. Onos draugijom. Li
ko liūdesyje keturios seserys: 
Petronė Kudzmienė ir Marijo
na Baranauskienė, gyv. Nashua, 
Teresė Kudzmienė, gyv. Provi
dence, R.I. ir Ona Kudzmie
nė, gyv. Lietuvoje, taip pat 
keletas giminaičių.

Spalio mėn. 21 mirė Jokūbas 
Volungevičius (Wollen), gyv. 4 
Milk St. Palaidotas spalio 23. 
Gedulingas mišias aukojo kleb. 
kun. Juozas Bucevičius, M. S.

0 ŠACHMATAI
Veda K. Merkis

Adelaidės VYTIS. Pietų Australi
jos p-bėse dalyvavo su penkiom ko
mandom (!), pasiekdama gražių 
pergalių veik visose klasėse.

Aukščiausioj (A) kl. Vytis iško
vojo antrą vietą iš 11 komandų. 
Laimėjo latvių Matisons su 38 tš., 
2. Vytis 34 iį tš. Komandoj geriau
siai sužaidė koresp. šachmatų did
meistris Romanas Arlauskas, nepra
laimėjęs nė vienos partijos (4-7=3). 
A rezervinėj: VYTIS II <B. šlamo- 
nas, M. Šertvytis, R. Baranauskas, 
K. Cheminis. R. Umeris. S. Reivytisi 
pasidalino pirmą vietą su Norwood 
komanda, surinkę po 41* į tš. Kita 
VYTIS I (V. Opulskis, P. Savenis, 
A. Markevičius, J. Hartovanyj, P. 
Lukošiūnas) užėmė penktą vietą iš 
13 dalyvavusių koamndų.

B klasėje. VYTIS (V. Vilčinskas, 
S. Savenis, Eichler, J. Kleinauskas, 
J. Carter) baigė šeštoj vietoj iš 11 
komandų.

C klasėje VYTIS (S. Kolega, 
Fritch, Kondrats, G. Guoba ir S. 
Pečiukaitis) laimėjo pirmą vietą 
priešaky Victoria, Port Adelaide ir 
kitų. Viso dalyvavo 11 komandų.

Boston S. Globe', spalio 24 pami
nėjo Algį Makaitį, Harvardo senjo
rą, kaip stropų MET lygos direkto
rių, kuris savo pareigas perdavė 
naujajam direktoriui W. Robertie.

Quebec© p-bėse. kaip rašo Mont
real Star, dalyvavo 48 žaidikai. Lai
mėjo Lantos ir Witt, pasidalinę I 
vietą su 5-1 tš.; pustaškiu žemiau 
baigė Ackerman, Ignas Žalys. Ru
bin ir kt. 4 taškų grupėj užbaigė 
buv. Lietuvos žaidikas E. Baikovi- 
čius.

Chess Review. Postal Chess Ra- 
tinge įavrdina lietuvius su tokiais 
įvertinimais: Ignas Žalys 1770 (jis 
įkeltas garbės šąrašan aštuntuoju 
iš 5 tūkstančių žaidikų). J. Stonkus 
1468. P. Kontautas 1466. M. Milas 
1460. J. Starinskas 1420. A. Makai- 
tis 1386, dr. R. Sidrys 1260. P. Vai
čiulis 1258. A. Barkauskas 1154. H. 
Blaiwas 1062, P. Paplauskas 1054, 
dr. T. Bullockas 1046. S. Vaitkus 
950. M. Tumas 850. T. Tamulynas 
810, J. Paulėkas 624.

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. RašytUnakvynių 
komisijai:

K. VAINIUS
65-16 Clinton Ave.
Maspeth, N. Y. 11378 
telef. TW 4-8787

Asistavo kun. Adolfas Vainaus
kas ir kun. Davis. M.S. Velio
nis priklausė parapijos ir Šv 
Kazimiero draugijom. Mirė su
laukęs 78 m. Nuliūdime Eko 
žmona Elzbieta (Svioklaitė); 3 
dukterys — Marijona Johnson, 
gyv. Lexington, Birutė Volun- 
geivičiutė, gyv. Athol, ir Virgi
nija Koughan, gyv. Monterey 
Park, Kalifornijoje, giminaitis 
kun. Ed. Svidkla ir 'kiti.

—o—
Lapkričio mėn 3 d., 8 vai. 

vakare, bažnytinėje svetainėje, 
119 Temple St., Įvyks nepap
rasta "Whitt Party77 parapijos 
naudai. Bus daug brangių do
vanų — 'kalakutų ir kitokių. 
Kviečia dalyvauti. A.

PIRMAUJANTI DEŠRŲ PREKYBA NEW YORKE
VOKIŠKOS SPECIALYBĖS

SCHALLER & WEBER
AUGSČIAUSIOS KOKYBES PRODUKTAI

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

Užeikite — įsitikinsite!

6 DIDŽIULĖS KRAUTUVĖS 6
New Yorke — 165* 2nd Avenue — TR 9-3047 I Hempsteade — 310 Front Street — IV 3-5540

(Tarp 85 - 86 g-vių) I Flushinge — 41-06 Main Street — HI 5-2552
Ridgewoode —* 56-54 Myrtle Ave. — VA 1*7068 I Jackson Heights — 82*10 37th Avenue
Astorijoje — 28*28 Steinway St. — AS 4-3210 | — DE 5*1154

TO PLACE
YOUR AD, 

CANCEL OR CHANGE 
Tel. 867-3680

SERVICE

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.)

a uto-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

Face Brick Sale from 845 per M. 
must sell to make room for new 
stock. Many colors, textures and 
sizes. See samples at display room.

Wm. Geier Bricks & Tile Corp.
1016 Glenmore Ave (E.N. Y. sect.) 

277-4422

YOUR PETS PORTRAIT
Charcoal Sketches S6 Oil from $25 
from your photos or i’ll take them 

EILEEN MARGUET 
89 E Lake Avenue 

Massapequa Park, N. Y.
Call 516 PY 8-6411

Home Catering Specialists or else
where—as you wish! Raysons Cat
erers, Inc. Call TA 6-2280 Complete 
catering services available for Birth
days, Baptisms, Communion, Confir
mation. Graduation, Engagements, 
Weddings, etc. All inquiries wel
comed—Call TA 6-2280.

THE CASTLE INN
Banquets our specialty. Private Par
ties. Weddings & other Social Func
tions in an Old World atmosphere. 
Luncheons and Dinners daily. Open 
daily and Sunday, closed Mondays. 
712‘Main St., Islip N.Y.; JU 1-9651, 
JU 1-5540.

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

206 East 86th Street 
(tarp 2 ir 3 Avė.) 

New York, N. Y.
Tel. RE 4-4428

Vedėjas: Helmut Vollmer 
iŠ* KASDIEN KONCERTAI nuo 4 vai. p.p. 

Užkandžiai iš nuosavos virtuvės
Puikiausia vokiška virtuve: pietūs-vakarienė

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

DISPLAY

PAINTER (VETERIAN)

EXPERT
INSIDE AND OUTSIDE 

All Work Guaranteed 
JOE THE PAINTER 

Call 427-2038

INTERNATIONAL 
PRINTING CO.

197 E 4th STREET

EVERYTHING
FOR THE PRINTING LINE

CALL OR 3-1830

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

CHANEL MARINA
CLEAN USED BOATS Winter Wet 
and Dry Storage, Engine and Re
verse Gear Repairs. Complete hull 
refinishing. — 401 E. Shore Road, 
Lindenhurst, L. I. TU 8-7667. 5 CT 
off with this Add on storage.

OIL HEATS BEST
Adsec Petroleum, Inc.

399 Cumberland St.; Tel. 638-5438
Oil Burners—Fuel Oil

Oil Burner Sendee 
call us for Service Contracts

OIL HEATS BEST

LITTLE UNIVERSE

Formerly 
China Sea Restaurant 

Specializing in 
CANTONESE DISHES 

House Specials — Air Conditioned 
823 Nostrand Ave.. Brooklyn. N.Y. 

Bet. President & Union Sts.
IN 7-5539

Mrs. SUSAN LEE. Your Hostess

Ieškoma moteris arba mer
gaitė, mokanti anglų kalbą, ku
ri galėtų vesti raštinės darbą ir 
įkartų padėtų vyriškų-moteriškų 
drabužių krautuvėje. Susitari
mui skambinti tel. 849-7240.

Ieškau Petro Devenio, kuris 
gyveno, o gal ir dabar gyvena 
Massachusetts. Prašyčiau jį ar 
jo vaikus atsiliepti adresu: Ma
tilda Vėrekojytė, 6.84. Nr. 1247 
B. Pueyrredon, Cordoba, Ar
gentina.

“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 

ADVOKATAS
41-40 74th Street 

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

Stephen Brechs, Jr.
ADVOKATAS

37 Sheridan Avenue 
Brooklyn 8, N.Y. 

Telef. — APplegate 7-7083

-Al DO J IMO DIREKTORiA

VAITKUS
FUNERAL HOME 

.97 WEBSTER AVE 
PRANAS VAITKUS 

Laidotuvių Direktorius 
ir baisamuotojas 

Cambridge, Mass. 
NOTARY PUBLIC 

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

Tel. EVergreen 7-4335

STEPHEH AROMISKIS
(ARMAKAUSKAS) 

Graborius-Balsamuotojas 
MODERNI KOPLYČIA

423 METROPOLITAN AVĖ.
Brooklyn, N. Y.

STagg 2-5043

Matthew P. Ballas
FUNERAL HOME

Moderni koplvčia - 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 WGLINNIN,
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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Kun. N . Pakalnis, Apreiški
mo parapijos klebonas, kalbės 
L.K. Moterų Sąjungos 29 'kuo
pos vakarienėje šį sekmadieni, 
spalio 31, 4 vai. popiet, Apreiš
kimo parapijos viršutinėje salė
je. Meninę dalį atliks T. Dzikie- 
nės kanklininkės “Vaidilutės” 
ir kitas jaunimas. Vakaro prog
ramą praves A. Mažeika, Sr. Be 
to, bus muzika ir šokiai jauni
mui. Vakarienės pelno dalis ski
riama lapkričio 13 manifestaci
jai paremti. Kas nespėjo įsigy
ti bilietų į vakarienę, prašome 
pasirūpinti prie salės durų prieš 
vakariene. *■

Kristaus Karaliaus pagerbi
mas įvyks šį sekmadienį, spa
lio 31, 12 vai. Apreiškimo pa
rapijos salėje. Gyvai ir įdomiai 
tars žodį gerai žinomas visuo
menininkas ir pedagogas A. 
Masionis iš Paterson, N.J. Ap
reiškimo parapijos mišrus cho
ras, vadovaujamas muz. VL 
Baltrušaičio išpildys dali prog
ramos įvairiu, stipriai paruoštu 
ir tai dienai pritaikintu reper
tuaru. Kitą programos dalį at
liks šešios mergaitės, kurias la
bai kruopščiai ruošia sekėja 
E. Kepalaitė, New Yorko ir New 
Jersey apskr. Katalikų Federa
cijos valdyba kviečia visus kuo 
gausiau dalyvaut—surast laiko 
ir jausti pareigą nors vieną 
kartą metuose viešai pagerbti 
Pasaulio Valdovą. Įėjimas yra 
laisvas. Organizacijos su savo 
vėliavom kviečiamos dalyvauti 
Apreiškimo bažnyčioje 11 vai. 
mišiose.

SALEZIEČIŲ JUBILIEJINĖS 
IŠKILMĖS

Lapkričio 7 devyni lietuviai 
saleziečiai misionieriai iškilmin
gai mini savo 25 metų k u - 
nigavimo jubiliejų. Trys iš jų, 
kurie yra Amerikoje, aukos Šv. 
Mišias 11 vai. V. J. Atsimainy
mo lietuvių parapijoje Maspet- 
he. 64-14. 56 Rd. Pamokslą pa
sakys prel. Jonas Balkūnas. Pa
rapijos choras ir solistai, vado
vaujant Ant. Visminui, giedos 
lietuviškas mišias.

Po mišių ten pat parapijos 
salėje bus vaišės su atitinkama 
programa, kuriai vadovaus ak
torius Vit. Žukauskas.

Bilietus į vaišes uoliai platina 
rengėjai — Balfas, Liet. Kat. 
Šalpa ir lietuvių parapijos. Lie
tuviai maloniai prašomi nedel
siant įsigyti bilietą —kvietimą 
pas platintojus, nes norima ži
noti, kiek dalyvaus, kad būtų 
galima tinkamai svečius priim
ti. Užsakyti galima ir telefonu 
Balfe EV 7-1422 arba Liet. Kat. 
Rel. Šalpoje EV 4-1984, klebo
nijose.

Parengimo pelnas skiriamas 
lietuvių jaunimo auklėjimui ir 
lietuvių klierikam. Tikime, kad 
visi gausiai dalyvaus ir parems 
saleziečių vadovaujamą gimna
ziją Italijoje. Rengėj ai nuošir
džiai visus kviečia ir laukia.

<---------------------------------------------------------------------------------

NEW YORKO OPERETES CHORO
METINIS KONCERTAS

įvyksta

spalio 30, šeštadienį
7 vai. vak. z

APREIŠKIMO PARAPIJOS SALĖJE
Chorui vadovauja VYTAUTAS STROLIA

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

Šokiams groja R. BUTRIMO orkestras 

Veiks bufetas su užkandžiais
Įėjimo auka 2 dot. Moksleiviams — 1 dol.

Vienuolyną* 
Redakcija 
Administracija 
Spaustuvė

GL 5-7068
GL 5-7281
GL 2-2923
GL 2-6916

Filmas apie komunistę veik
lą Amerikoje bus rodomas spa- 
dio 29, penktadienį, 7:30 vai. va
karo Angelų Karalienės parapi
jos salėje. 213 S. 4th St., Brook
lyn. N.Y. Po to trumpai kalbės 
A. Mažeika apie Žygį į Jungti
nes Tautas. Gali ateiti kas tik 
nori. Kviečia New Yorko atei
tininkai sendraugiai

Metropolitan Opera National 
Co. atvyksta gastroliuoti į 
New Yorką ir Lincoln© Centro, 
State teatre stato, šias operas: 
Pelenę — lapkričio 3, 6, 7, 18. 
Madama Butterfly — lapkričio 
4, 9, 12. 16. Carmen — lap
kričio 5, 10. 13, 19. Susan
nah — lapkričio 11, 20. Opero
je dainuoja solistas Arnoldas 
Vcketaitis, orkestre g r oja 
smuikininkas Herkulis Strclia.

A.a. Vyto Valaičio darytų 
nuotraukų įsidėjo Saturday Eve
ning Post lapkričio 6 numery
je. Jo nuotraukomis iliustruoti 
du straipsniai.

VYTAUTAS STROLIA, Operetės 
choro dirigentas. Choro koncertas 
bus šj šeštadienį spalio 30 Apreiš
kimo parapijos salėje.

Operetės chcro koncertas 
bus šį šeštadienį, spalio 30, 
Apreiškimo parapijos salėje. 
Pradžia 7 v.v. Choro koncertas 
buvo rengiamas gegužės mėn. 
bet tada dėl žygio į Washing- 
toną atidėtas rudeniui. Choris
tai dalyvavo Washington© žygy
je ir dabar remia lapkričio 13 
manifestaciją.

New Yorko apylinkėje orga
nizuojami autobusai į lapkri
čio 13 manifestaciją Madison 
Square Garden. Autobusai iš
eis 10 vai. ryto nuo Apreiški
mo parapijos bažnyčios Brook- 
Ivne, lietuviu bažnvčios Mas- 
pethe ir nuo Šalinskų laidotu
vių įstaigos Woodhavene. Ke - 
lionė ten ir atgal asmeniui 1.50 
Registruotis iš anksto: Darbi
ninkas GL 2-2923 (vakarais GL 
5-7668). E. Kašetienę St. 2-68 
14, K. Vainių Maspethe TW 4- 
8787. pas Šalinskienę VI 7-4499.

BILIETAI į 
Madison Square 
Garden
Bilietus kviečiami įsigyti vi

si. Net ir negalintieji tiesiogiai 
manifestacijoje dalyvauti, daly
vaus jei bus įsigiję bent po bi
lietą, nes tuo apčiuopiamai pa
liudys savo selidarumą su ma
nifestuojančiais. Todėl visi — 
ypač nevažiuojantieji — teįsi- 
gyja bilietus visiems savo šei
mų nariams!

Bilietus svarbu įsigyti tuojau. 
Vietiniai komitetai bilietų pla
tinimą turi baigti ir atsiskaity
ti su New Yoiko komitetu 
prieš paskutinę savatę.

Madison Square Garden bilie
tų kasose bus galima gauti bi
lietų tik ba’koninų. Juos tenai 
pradės pardavinėti manifestaci
jos išvakarėse — penktadienį, 
la?kr. 12. nuo 4 vai. iki 10 vai. 
vak. ir manifestacijos dieną, 
lapkr. 13, nuo 8 vai. iš ryto 
iki 12 vai. Kas nebus įsigiję bi
lietų iš platintojų, rizikuoja 
gaišfi prie kasų ir tegaus tik 
balkoninius bilietus.

Vietiniuose komitetuose bi
lietų platinimas baigiamas ir 
su atsiskaitymu turi būti sku
binama todėl, kad šiuo metu 
tai yra svarbiausias lėšų šalti
nis manifestacijos išlaidoms 
mokėti, o tai turi būti atlikta 
iš anksto, jei norima, kad ma
nifestacija galėtu Įvykti pagal 
tvarkaraštį.

New Yorke bilietus platina 
Atletų Klubas. Andriušio įstai
ga, Bružinskų siuntinių įstai
ga. Balfas, Darbininkas. Tėvy
nė. Sidabrinio Varpo kepykla, 
Ginkų krautuvė. Bručo White 
Horse Tavern. M. šalinskienė, 
K. Miklas. J. Thomas, R. Kesys, 
A. Mažeika, A. Sniečkus. V. Pa- 
dvarietis, A. Reventas, N. Kuli
kauskas. V. Kondrotas, A. Vak- 
selis

Organizacijų vadovai prašo
mi platinti bilietus savo narių 
tarpe. Didesniais kiekiais užsa
kyti skambinant dienos metu 
tel. 752-0099. vakarais — V. 
Padvariečiui ST 2-3523.

Prašome nelaukti paskutinės 
dienos. (KLNA)

Vyčiu Senjorų 41 kuopos su
sirinkimas įvyko sekmadienį 
spalio 17 Apreiškimo parapijos 
salėje po 11 vai. mišių. Pirmi
ninkavo A. Mažeika. Susirinki
mas vienbalsiai nutarė remti 
žygį į Jungtines Tautas ir pa
dėti platinti bilietus Į manifest 
taciją Madison Square Garden 
lapkričio 13. Kuopos vardu pa
siusta 25 dol. auka. Prisimin
tas miręs narys Stanislovas 
Sandanavičius. Už jo vėlę pa
simelsta ir užprašytos mišios. 
Velionės žmona susirinkime vi
siem padėkojo už užuojautą ir 
užprašytas mišias. Išrinkta nau
ja kuopos valdyba: pirm. Anta
nas Mažeika, vicepirm. Jonas 
Subačius, sekret. ir ižd. Juozas 
Boley, korespondentė Emilija 
Sandanavičienė.

Į New Yorką!
Bridgeport, Conn. — Kun. 

Pranas Pranckus. šv. Jurgio pa
rapijos klebonas, yra išrinktas 
Bridgeport© apylinkės lietuvių 
garbės pirmininku vadovauti 
Lietuvai Nepriklausomybės at
statyti Komiteto skyriui, kuris 
ruošiasi demonstracijai lapkri
čio 13’, New Yorke.

Organizacijų atstovai išrinko 
kun. P. Pranuku garbės pirmi
ninku, o kun. dr. V. Gorą — 
garbės vicepirmininku. Pirmi
ninku išrinktas Algirdas Mit
kus, transportacijos reikalam— 
Feliksas Mockaitis, sekretoriu
mi ir ryšininku — Antanas 
Ivaškas, šis 'komitetas atliks 
visą organizacinį darbą, surištą 
su lapkričio 13 demonstracija, 
'kuri išreikš protestą Sovietų Są
jungai dėl brutalaus okupavimo 
Baltijos kraštų prieš 25 metus. 
Prisidėkime prie to žygio savo 
aukomis ir dalyvavimu. Bilietus 
įeiti į Madison Square Garden 
galima gauti šv. Jurgio parapi
jos klebonijoje ir Vyrų klube, 
407 Lafayette St. (A.)

ČIURLIONO ansamblio kanklininkės. Ansamblis iš Clevelando atvyksta lapkričio 27 ir koncertuos Web- 
sterio salėje. Tuo bus paminėta ansamblio 25 metų sukaktis. Pirmoje eilėje trečioji iš k. O. Mikulskienė, 
kanklininkių vadovė.

SUKAKTUVINIS SEIMAS NUTARĖ LDS LIKVIDUOTI
Draugija, kuri prieš 50 mėty išleido Darbininką

Šv. Juozapo Lietuvių R. K. 
Darbininkų Sąjungos jubilieji
nis 50 metų seimas įvyko spalio 
16, šeštadienį, šv. Petro para - 
pijos salėje So. Bostone.

Seimas pradėtas 10 vai. mi- 
šiomis bažnyčioje. Mišias auko
jo kun. A. Kontautas už gyvus 
ir mirusius Sąjungos narius. 
Taip pat jis pasakė gražų pa
mokslą.

Seimo posėdis įvyko po mi
šių. Maldą sukalbėjo kun. A. 
Janiūnas. Posėdžiui vadovavo 
LDS Centro Valdybos pirminin
kas Vincas J. Kudirką, vice
pirm. V. Paulauskas, sekreto
riai — Blanche Kapochy ir B. 
Jakutis.

New Yorko lietuviu vyru 
choras savo repretuare turi 
ištisą eilę operinių kūrinių. So
listą J. Vaznelį kartu su choru 
girdėsime dainuojant iš Verdi 
operos “La Forza Del Destino” 
š.m. gruodžio mėn 5 choro kon
certe, kuris įvyks Franklin K. 
Lane mokyklos salėje. Woodha
vene. /

Liet. Moterų Federacijos N. 
Y. Klubo mėnesinis narių susi
rinkimas įvyks lapkričio 3. 7:30 
vai. vakare Ivašauskienės na
muose (85-40 104th St. Rich
mond Hill, N.Y.) Važiuoti Ja
maica linijos autobusu iki 104 
St. arba Jamaica linijos trauki
niu iki 102 St.

SENOS kapinaitės New Yorko miesto centre. Nuotr. R. Kisieliaus.

Jubiliejinį seimą sveikino 
kun. A. Janiūnas savo ir LDS 
Centro Valdybos dvasios vado 
prel. P. Virmaustkio vardu; 'ku
nigas A. Kontautas — Nukry
žiuotojo Jėzaus Seserų vienuo
lyno rėmėjų pirmininkas, dr. 
P. Kaladė — lietuvių krikščio 
nių demokratų Bostone sky
riaus pirmininkas, kun. J. Svirs- 
kas — Bostono lietuvių C.Y.O. 
orkestro vardu; A.F. Kneižys. 
buvęs ilgametis Darbininko re
daktorius. S. Srupšas. K. Ne- 
dzeika. F. Zaleckas. J. Guzevi- 
čius. T. Mitsche’l, V. Paulaus
kas. Blanche Kapochy, B. Ja
kutis ir k.

Laiškais sveikino Nukryžiuo
tojo Jėzaus seserys iš Brockto- 
no. Lietuvių Radijo valandėlės 
vedėjas Jonas J. Romanas. Jis 
yra vienas iš pirmųjų LDS stei
gėjų ir pasirašęs ant charterio. 
Visi sveikino ir džiaugėsi, kad 
Lietuvių R.K. Darbininkų Są
junga sulaukė savo 50 metų ju
biliejaus. Per tuos metus LDS 
yra daug nuveikusi religijos, 
lietuvybės, darbininkijos, spau
dos ir labdaros labui. Nors LDS 
organizaciją nuo 1950 metų ne
teko Darbininko laikraščio ir 
namo, bet ir per tą laiką LDS 
organizacija daug atliko, paau
kojo daug pinigų vienuolijoms, 
įvairiom organizacijom, katali
kiškai spaudai ir kitiem geriem 
darbam.

LDS Centro Valdybos pirmi
ninkas V. J. ’ Kudirka pranešė, 
kad valdybos posėdyje kilo su
manymas LDS organizaciją lik
viduoti. nes senos kartos žmo
nės reteja, čia augusieji ir nau
ji atvykusieji lietuviai nesirašo. 
Tad nėra vilties toliau organi
zaciją išlaikyti.

LDS seimo dalyviai po ilgų 
diskusijų priėjo išvados, kad 
reikia likviduotis. Taip seimo 
dalyvių nutarimu šv. Juozapo 
Lietuvių R.K. Darbininkų Są
jungą ikviduota š.m. spalio 
16. Nuo to laiko LDS kuopos 
nebesivadina Lietuvių R. K. 
Darbininkų Sąjungos ar LDS 
vardu.

Baigiant seimą. V.J. Kudirka 
visos LDS Centro Valdybos 
vardu pareiškė gilią nuoširdžią 
padėką LDS dvasios vadui prel. 
P. Vlrmauskiui už leidimą savo 
klsbonijoje šaukti valdybos po
sėdžius ir už nemokamai duotą 
sale seimui. Taip pat padėkojo 
dr. Antanui ir poniai Blanche 
Kapochy už leidimą savo na
muose posėdžiauti. Padėkojo vi
siem dvasiškiam ir visiem, ku
rie padėjo centro valdybai dirb
ti. Padėkojo ir seimo dalyviam.

Taip pat nuoširdi padėka Dar
bininko laikraščio 'vadovybei, 
kuri 'visuomet talpino LDS pra
nešimus. Baigiant seimą, kun. 
A. Janiūnas ir visi bendrai 
kalbėjo maldą už visus miru
sius LDS narius. Blanche Ka
pochy pakvietė visus prie vai
šių stalo. Visi dalyviai pasistip
rino Bostono šeimininkių ska
niai pagamintais valgiais ir pa
dėkojo joms už malonų priė
mimą.

Išsiskirstydami visi apgailėjo, 
kad reikėjo LDS organizaciją 
likviduoti.

Seimo vedėjas
Vincas J. Kudirka
Raštininkė
Blanche Kapochy

DARBININKAS dėl Visų Šven
tųjų ir Vėlinių, lapkričio 1-2, 
išeis tiktai kartą savaitėje, bū
tent, lapkričio 3, trečiadienį, 
šiam numeriui korespondenci
ja turėtų redakciją pasiekti ne 
vėliau antradienio ryto, lapkri
čio 2.

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

WAGNER THEATER
110 Wyckoff Ave., Ridgewood, N.Y. 
Kasa atldara: Penktadieniais 6 val. p.p. 

ke^tadieniais iki filmoa pabaidos; 
Treeisdieniafs — 12 val. dienn*. 
Spalio 29 iki lapkričio 3, 1965

Pirmą kartą New Yorke
“DER WASSERDOKTOR”

Vaidina:
C. Wery, Paul Horbiger. G. Locker 

Priedinė filmą:
“Du bist Muaik”

Ir vėliausia vok. Įvykių apžvalga.

Kristaus Karaliaus šventėje 
spalio 31, šv. Petro parapijos 
CfO organizacijos nariai 9 v. 
ryto dalyvaus šv. Mišiose ir 
bendrai priims šv. Komuniją. 
Po Mišių organizacijos nariai 
susirir.'ks į salę po bažnyčia, 
kur turės pusryčius ir akade
minę programą Kristaus Kara
liaus gerbei. Specialios pamal
dos bus 2 vai. popiet. Pamal
das ves ir pamokslą pasakys 
salezietis svečias iš Italijos ku
nigas P. Urbaitis.

Lapkričio 13 Madison Square 
Garden, New Yorke įvyks lie
tuvių manifestacija. Į manifes
taciją iš Bostono užsakomi spe
cialūs autobusai. Autobusu ten 
ir atgal kelionės bilietas kainuo
ja 8 dol., o jaunimui iki 15 m. 
amžiaus tik 4 dol. Įėjimui į Ma
dison Square Garden reikės nu
sipirkti bilietus, todėl pataria
ma juos įsigyti prieš išvyks
tant. Bilietai kainuoja po 1 dol. 
2 ir 3 dol. Bilietus jau dabar 
galima gauti pas H. Čepą, J. 
Kapočių, P. Mučinską, V. Stel
moką. J. Vaičaitį ir k.

Atsukamas laikrodis. Spalio 
31 atsukamas laikrodis vieną 
valandą atgal. Mišios šv. Pet
ro parapijos bažnyčioje bus lai 
komos jau pagal atsuktą laikro
dį.

Drabužiu rinkliava. Bostono 
arkivyskupijoje naudoti drabu
žiai renkami nuo spalio 31 iki 
lapkričio 6 d. Bostoniečiai lie
tuviai aukojamus drabužius JV 
vyskupų labdaros fondui — 
(NCWC) prašomi sunešti į salę 
po bažnyčia. Suaukoti drabu
žiai bus perduoti šv. Vincento 
Draugijai.
Mirusieji

Po gedulingų šv. Petro para
pijos bažnyčioje pamaldų palai
doti:

Petras Bukota (spalio 16) 74 
m. Velionis gyveno 368 W. 4th 
St. Palaidotas Naujos Kalvari
jos kapinėse.

Antanas Kairis (spalio 16) 85 
m. Velionis gyveno 295 Silver 
St. Paskutiniu laiku gydėsi 
Long Island ligoninėje. Palai
dotas Naujos Kalvarijos kapi
nėse.

Juozas Lucas (spalio 15) 81 m. 
Velionis gyveno 332 Ashmont 
St. Dorchester. Mass. Nuliūdi
me paliko žmoną, dukterį ir 
sūnų. Palaidotas Forest Hills 
kapinėse.

Juozas Tamulevičius (spalio 
18) 53 m. Velionis gyveno 91 
Baxter St. Nuliūdime paliko 
motina ir seserį. Palaidotas 
Lawrence lietuvių kapinėse.

Jonas Auskelis (spalio 18) 72 
m. Velionis gyveno 75 Arman- 
dine St., Dorchester, Mass. Nu
liūdime paliko žmoną, dukte
rį ir sūnų. Palaidotas Naujos 
Kalvarijos kapinėse.

Martynas Kničiūnas (spalio 
25) 76 m. Velionis gyveno 482 
E. 7th St. Palaidotas Naujos 
Kalvarijos kapinėse.
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