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Pavergtos Europos Seimas 
mažai skardenas savo darbais 
ar santykiais tarp savęs bei su 
tom institucijom, kurios ji re-

dėjo keisti savo pažiūras ir 
jas Įtaigoti Seimui. Labiausiai 
jam pasipriešino Seimo genera
linis sekretorius Brutus Coste,

J. V. Lindsay - naujas pasaulio sostines šeimininkas
mia. Net ir prašomas duoti nuo
traukų iš savo sesijų, neatsako 
teigiamai, tenkindamasis blan
kiais kcmunikatais. Lyg norėtų 
būti laikomas nežinioje, mažai

Rumunijos buvęs diplomatas, o 
gen. sekretoriaus pareigose bu
vęs nuo pat pradžios 1954. Pir
mas jo nesutarimas su J. Rich- 
ardsoau buvo 1963 gale, kada

• Lapkričio 2 rinkimų diena 
visoje Amerikoje. Labiausiai i- 
tempta kova buvo New Yorke. 
Tik paskutiniu momentu aiškė
jo rezultatas: rinkimus į mies
to majorus laimėjo John V. 
Lindsay, respublikonas libera
las, prieš demokratą Abraham 
Beame; bet miesto seimelio pir
mininku ir kontrolierium buvo 
išrinkti O’Connor ir Procacci- 
>no — demokratai iš Beame są
rašo.

Laikoma, kad Lindsay laimš-

R. NIXONAS: Mano baltiškiem bičiuliam
Buvęs viceprezidentas R. 

Nixonas. Žygio Į Jungtines Tau 
tas Komiteto pakviestas daly
vauti lapkričio 1’3 manifestaci
joje. spalio 25 komitetui atrašė 
laišką:

Mano baltiškiesiem bičiulim.
Su giliu apgailestavimu turiu 

■pranešti Komitetui Lietuvos 
Nepriklausomybei Atstatyt, kad 
Baltijos Laisvės manifestacijo
je lapkričio 13 Madison Square 
Garden New Yorko mieste aš 
negalėsiu dalyvauti. Tos mani
festacijos savaitgaly būsiu rei
kalų kelionėje Europoje. Aš 
reiškiu giliausią simpatiją Bal
tijos valstybių. Estijos, Latvi
jos ir Lietuvos, reikalui ir bū
čiau dėkingas, jei Kopiitetas 
Lietuvos Nepriklausomybei At
statyti apie mano nedvipras
mišką nusistatymą dėl Baltijos 
valstybių duotų žinoti estam, 
latviam, lietuviam ir Pavergtų 
Tautų bičiuliam, kurie ten da
lyvaus.

Aš tvirtai remiu rytų Euro
pos pavergtų tautų aspiracijas 
atgauti savo valstybines nepri
klausomybes. Būdamas dvi ka
dencijas mūsų didžiosios vals
tybės viceprezidentas ir kitais 
atvejais aš visada laikiausi tvir
tos pozicijos už komunistų pa
vergtų tautų išlaisvinimą. Aš ti
kėjau tada, kaip ir dabar, kad 
Baltijos respublikų. Estijos, 
Latvijos ir Lietuvos, aneksija. 
Sovietų Įvykdyta 1940. buvo di
delis tarptautinės teisės ir ap
sisprendimo sulaužymas. Šis 
■nusikaltimas prieš Baltijos tau
tas niekados negali būti atleis
tas. Amerikos tauta niekados 
nepriims dabartinio režimo Bal
tijos valstybėse. Nes tai (pri
ėmimas) reikštų prievartinės in
korporacijos, genocido, ekono
minės eksploatacijos ir sociali
nės degradacijos pripažinimą 
teisėtu dalyku. Mūsų vyriausy
bė niekados nedavė de jure 
pripažinimo sovietinėm iškam
šom režimų Tallinne, Rygoje 
ir Vilniuje.

Yra padoru, kad jūs, kaip 
Amerikos piliečiai estų, latvių 
ir lietuvių kilimo, neužmiršote 
savo brolių padėties anapus ge
ležinės uždangos. Yra pareiga 
jūsų, kaip mūsų laisvos bend
ruomenės piliečių, nuolatos pri
minti tiek mūsų pačių krašto 
žmonėm, tiek užsieniuose tik
rąjį pasaulinio komunizmo cha
rakteri. Jūs ir jūsų artimieji pa 
vergtose Baltijos valstybėse 
pergyveno sovietini režimą ir 
dėl to jūs esate geriausiai

— Prancūzijos užsienių rei
kalų ministerio Couve de Mur- 
viMe 5 dienų buvimas Maskvo
je baigėsi lapkričio 2. Komuni
kate kalbama apie sustiprintus 
santykius tarp Prancūzijos ir 
Sovietų, bet nieko .konkretaus 
kitais klausimais.

jimaSx yra asmens laimėjimas 
prieš partiją — Lindsay ėjo 
kaip asmuo, ir jis tegalėjo bū
ti išrinktas demokratų balsais, 
kurie balsavo už Lindsay, nepai
sydami jo partinės priklauso
mybės. Pačiam Lindsay išrinki
mas atidarė duris į tolimesnę 
karjerą — gubernatorius, vice
prezidentus ar net prezidentus. 
Tuo ^žvilgiu jo išrinkimas yra 
pralaimėjimas sen. Robert Ken
nedy, kuris tvirtai rėmė Beame 
ir kuris karjeros laiptuose su

•kvalifikuoti komunistinių val
dovų neteisybėm ir melam iš
kelti. Aš tikiu, kad jūsų Mani
festacija už Laisvę, siekianti at
kreipti Jungtinių Tautų dėmėsi 
i kclcnialinę padėti Estijoje. 
Latvijoje ir Lietuvoje, yra gir
tina veiklos forma. Leiskite 
man pareikšti geriausius linkė
jimus, kad jūsų Laisvės Mani
festacija būtų sėkminga: kad ji 
neleistų laisvajam pasauliui už
miršti dabartinės padėties trijo
se Baltijos valstybėse.

Žvgio daubai 
eina sėkmingai
Komiteto pirmininkas A. Ma

žeika su optimizmu informavo, 
kad žygio i Jungtines Tautas 
reikalai eina sėkmingai. Iš Įvai
rių lietuvių kolonijų ateina 
daug laiškų su parama ir paža
dais atvykti. Iškilmių ceremoni
jų meisteriu sutiko būti Leon 
Czerny, tarptautinio tyrimų in
stituto pirmininkas.

Fordhamo radijas pažadėjo 
skirti 15 minučių diskusijas 
Lietuvos klausimu žygio išvaka
rėse. lapkričio 12. New Yorko 
trumpų bangų galingasis siųs
tuvas. kuris siuntas skiria ke
turiem kontinentam, pažadėjo 

silaukė dabar rimto konkuren
to. Pralaimėjo prestižas demo
kratų partijos bei prezidento, 
kuris paskutiniu momentu bu
vo priverstas oficialiai pasisaky
ti už Beame.

Pralaimėjo konservatorius — 
W. Buckley, nes nepasiekė, ko 
norėjo — nesukliudė Lindsay 
išrinkimo. Galėjo būti net prie
šingai — Buckley daugel demo-- 
kratų atitraukė nuo Beame ir 
tuo pačiu padidino galimybes 
Lindsay laimėti. Tačiau surink-

R. NIXON

24 minučių diskusijas. Laikas 
bus praneštas vėliau.

Šimto ir trisdešimt Ameri
kos visuomenininkų pasirašytas 
atsišaukimas bus paskelbtas lap
kričio 7 dienos New York Ti
mes sekmadieninėje laidoje, ku
rios 35.000 egz. pasklinda Eu
ropos ir kitų kontinentų politi
niuose diplomatiniuose sluoks - 
niuose, apie 700 egz. eina i 
Maskvą. Į valdžios įstaigas ir 
užsienio atstovybes. 

damas 339,00 0 balsų. Įrodė, 
kad konservatoriai New Yorke 
yra politinė jėga.

Daugiausia bus laimėjęs New 
Yorko miestas, nes sulaukė 
energingo majoro, kuris skelbė 
realias reformas — pirmiausia 
piliečių saugufrmi garantuoti.

Kiti rinkimų duomenys:

New Yorke i apeliacinio teis
mo teisėjus išrinktas buvęs se
natorius Kenneth B. Keatingas, 
didelis pavergtų tautų bičiulis.

New Jersey gubernatorium 
perrinktas tas pats dem. Rich
ard Joseph Hughes.

Connecticut pasistūmėjo pir
myn respublikonai — Water
bury. New Britain. W. Haven, 
vietoj demokratų išrinkti res
publikonai. Stamforde respub
likonas perrinktas.

Virginijos gubernatorium iš
rinktas dem. Mills E. Godwin.

Rygoje nuteisti mirti dar 5 latviai
Rygoje spalio 30 paskelbta 

mirties bausmė 5 latviam, kal- 
tintiem “karo nusikaltimais- ’ 
karo metu vokiečiam Latviją 
okupavus. Esą kaltinamieji da
lyvavę 1941-42 15.000 žudyme 
Rezeknėje. ^nuteisti už

MANIFESTACIJOS UŽ didesnės nei prieš
New Yorke spalio 30 demon

stravo 25.000 pritarimą vyriau
sybei Vietname. Demonstraci
jų banga eina ir per kitus mies
tus.

Assoc. Press surinko žinias

— Izraely lapkričio 2 rinki
mus laimėjo nūn. pirm. Eshkol 
prieš buvusi ilgameti min. pir- 
min. Ben Gurion, kuris buvo 
pašalintas iš partijos, jo paties 
sukurtos.

— Prancūzų spaudoje skel - 
biama, kad Amerikos vyriausy
bė paskatinusi spaudą kritikuo
ti de Gaulle politiką. Tokia kri
tika, mano prancūzai, tik padė
sianti deGaulle laimėti gruodžio 
5 rinkimus. Valstybės departa
mentas žinias apie tekią Ame
rikos iniciatyvą pavadino nesą
mone.

— Baltieji Rūmai remia ap
saugos sekr McNamaros pas
tangas centralizuoti karinius 
reikalus apsaugos departamen
to žinioje.

Buv. sen. Goldwateris lapkri
čio 2 ragino McNamara pasi
traukti, nes jo veikla demorali
zuojanti karinę vadovybę.

— Sovietuose grąžinami i vie
tas ar kitaip pagerbiami tie, ku
riuos Chruščiovas buvo pašali
nęs. Tarp tokių — Andrei A. 
Anrejev, buvęs politinio biuro 
narys ir min. pirm, pavaduoto
jas Stalino laikais, Sergei V. 
Kaffanov, Stalino švietimo mi
nisterio pavaduotojas tuojau 
po karo.

— Amerika lapkričio 2 ap
kaltino Sovietus, kad laužo kul
tūrinių mainų sutarti — neįsi
leidžia Amerikos rašytojų, artis
tų-

— Vietname lėktuvai spalio 
31 sudaužė 3 sovietinių rake
tų bazes. Vienas lėktuvas žuvo.

STUDENTAI NEW YORKO MA
NIFESTACIJOJE spalio 30 už vy
riausybės politika Vietname.

Nuotr. V. Maželio

JOHN V. LINDSAY

akių — gyvenantieji Vakaruo
se: B. Maikovski — Jungt. Val
stybėse. Harcld Puntilis — Ka
nadoje. Albert Eichelis — Vo
kietijoje. Kiti du nuteisti mirti 
buvo teisme, trečiam duota 15 
mietų bausmė.

n»Į i.i'bmiw' -v i. -

iš 85 universitetų bei kolegijų. 
Jų vadovybės informavo, kad 
demonstracijose prieš vyriausy
bę dalyvavo tik menka studen
tų dalis. Pvz. iš Cincinnati 24, 
000 studentų tik 20-25. iš Mi
chigan© un-to 34.000 tik 100- 
150. iš Yale 8.000 mažiau kaip 
100. iš pagarsėjusio skanda
lais Berkeley 27.000 tik 200- 
300. Pranešimas palieka Įspū
di, kad universitetų vadovybės 
pamatė visuomenės auganti pa
sipiktinimą prieš intelektualų 
ruošimo židinius ir stengiasi 
protestų Įspūdi, tuo pačiu ir vi
suomenės pasipiktinimą suma
žinti. Bet N.Y. Times lapkričio 
30 paskelbtas vėl protestas 
prieš vyriausybę, pasirašytas 
kelių šimtų profesorių. Parašų 
daugiausia iš Harvardo un-to. 
Tarp Rutgers universiteto pa
rašų betgi nėra pagarsėjusio Ge
novese. Pavardės Įsidėmėtinos, 
nes jos rodo, kas yra nera
mumų kurstytojai.

NUSIŠOVĖ vienas iš
Kongreso tyrinėjimas apie Ku 

Klux Klano veiklą atkreipė dė
mesį į tos slaptos organizacijos 
vadus, ir rezultatas — vienas 
iš jų spalio 31 nusišovė —Da
niel Burros. 28 metų. Dieną

— Valstybės sekr. Dean 
Rusk neoficialiu pasisakymu, 
65 valstybės privačiai painfor
mavo Ameriką, kad remia jos 
politiką Vietname, kitos 26-25 
esančios abejingos. 20-25. dau
giausia komunistinio bloko, 
priešingos.

— Indonezijoje parlamento 
57 nariai komunistai ir preko- 
munistai suimti. Didžiausioje 
saloje. Javoje, komunistai te
roristai plečia veiklą — apie 
500 užpuldinėja antikomunistų 
butus ir kariuomenę.

— Amerika esanti tikra, kad 
bus pakankamai balsų kom. Ki
nijai neįleisti į Jungtines Tau
tas vėl metam.

pastebiamas. Nustebino tad 
amerikiečių spaudoje pasiro
džiusi informacija apie Įvykius 
tame Pavergtos Europos Sei
me. -

Illinois laikraščio Elgin Daily 
Courier-News spalio 11 veda
mųjų puslapy buvo informacija 
iš Washington© apie "konflik
tą tarp Laisvosios Europos Ko
miteto ir antikomunistinių eg- 
zilų, kuris gresia suparaližuo- 
ti Pavergtų Europos Tautų Sei
mo veikimą".

Koki to konflikto ir supara- 
■ližavimo faktai?—1. Esą “Bul
garijos. Čekoslovakijos ir Ru
munijos tautiniai komitetai Įs
pėjo savo atitinkamas Laisvo
sios Europos organizacijas ne
dalyvauti Pavergtos Europos 
Seimo komisijose, kol nebus 
leista išdiskutuoti Pavergtų 
Tautų Seimo politiką ir sieki
mus--, 2. Esą dvi amerikiečių 
organizacijos atšaukė savo pa
ramą Laisvosios Europos Ko 
mitetui — Pavergtų Tautų 
Draugai Amerikiečiai, vadovau
jami Christopher Emmet, ir 
Konferencija Amerikiečių kili
mo iš vidurio bei rytų Europos, 
vadovaujama Msgr. Jono Bal
kono.

Kokia to konflikto priežas
tis? Esą "egzilų vadai skun
džiasi jau pora metų dėl‘Lais
vosios -Europos .Komiteto (spau
dimo priimti komunizmui pa
lankesnę liniją. Egzilai buvo ra
ginami paremti Johnsono vy
riausybės politiką apie “statybą 
tiltų” su tytų Europos režimais. 
Šitą spaudimą Seimas pajuto 
per Laisvosios Europos Komi
teto pirmininką John Richard- 
soną Jr.. kuris atėjęs i Laisvo
sios Europos Komiteto 
p i r m i n in k u s prieš 2 me
tus, buvo egzilų pusėje, bet 
įtakoje “ekspertų-’ Europos rei
kalais. prieš dvejus metus pra-

MIRĖ HENRIKAS E. BLAZAS
New Yorke lapkričio 1 mi

rė žurnalistas Henrikas E. Bla- 
zas. išgyvenęs 61 su puse metų.

H. E. Blazas gimė Rygoj 
1904. L 1 1. Gimnaziją baigė 
Kaune 1924. Studijavo literatū
rą ir filosofiją, bet gyvenimas 
nutekėjo žurnalistikos plotais 
— steigė, redagavo šiuos lai
kraščius: Naują žodi. Dieną, sa
tyrinius Vapsvą, Kuntapli, ir 
Laiką.

Ku Klux Klano
prieš tai Times koresponden
tas paskelbė surinktas žinias 
apie Daniel Burros. New Yor- 
ko Ku Klux Klano vadą. Pagal 
tas žinias Burros buvo ir A- 
merikos nacių partijos sekreto
rius, buvo aštresnis antisemi
tas už kitus. Dar sensacingiau 
— jis pats buvo žydas, seneliai 
atvykę iš Rusijos. Savo žydišką 
ki?mę rūpestingai slėpė, nes 
manęs, kad Amerikoje ateis an
tisemitizmas, aštresnis nei Vo
kietijoje; to jis nenorįs susi
laukti kaip žydas. Tais sumeti
mais esą dar ir kiti žydai daly
vauja Ku Klux Klane.

Burros sekmadienį paskaitęs 
apie save Times Philadelphi- 
joje Roy Frankhouser, taip pat 
Ku Klux Klano vado, bute ir 
ten nusišovęs. Policija surašė 
pažymėjimą, kuris pašalino įta
rimą, kad jį kiti nušovę. Liko 
nepašalinta tik galimybė, kad 
jis buvo prispirtas nusišauti.

Brutus Coste parei.'kė protestą 
prieš kviečių prekybą su Mask
va. Pačius tautinius Laisvo
sios Europos komitetus siekta 
performuoti iš organizacijų 
su pelitiniais pagrindais i tam 
tikrus informacijos bei tyrimo 
biurus”.

Skirtumui tarp Amerikos po
litikos ir egzilų politikos pa
žymėti laikraštis primena ir 
Rumunijos tautinio komiteto 
■pirmininko buvusio užsienių 
reikalų ministerio Constantin 
Visoianu pareiškimą. “Kai ko
munistinis kraštas atsiduria bė
doje. kas puolasi jo gelbėti, jei 
ne Jungtinės Valstybės?” “Eg
zilai — vėl kalba laikraštis — 
aiškina, kad užuot stiprinę ko
munistų valdomų kraštų viduje 
opozicija, kuri vestų i griežtas 
reformas. J.V. padeda režimam 
išsilaikyti valdžioje”.

Naujos informacijos ir ko
mentarų pateikė Washingtone 
leidžiamas Human Events. Spa
lio 23 antrašte •‘Pavergtąsias 
tautas sabotuoja-- aiškina: “Wa
shingtone spėliojama, kad Bru
tus Coste. buvęs Pavergtų Tau
tų Seimo gen. sekretorius, bu
vo “išbalsuctas" iš pareigų vals
tybės departamento pareigūnų 
subteliu stuktelėjimu ... Žinia, 
kad jis savo pažiūrom griežtai 
skyrėsi nuo departamento pri
sitaikymo (accomodation) poli
tikos Maskvos ir rytų Europos 
satelitų atžvilgiu. Dėl šio nesu
tarimo rugsėjo 21 ACEN gen. 
komitete (Ikuri sudaro devynių 
tautinių delegacijų pirminin
kai. Darb.) jis buvo išbalsuotas 
5 prieš 4.

Koki formalūs ryšiai tarp vy
riausybės ir seimo? Laikraštis 
vertina, kad Coste pašalinimas 
buvęs vyriausybės spaudimo 
vaisius. Nors vyriausybės parei-

(nukelta į 2 psl.)

Vokiečių okupacijos metais 
buvo paimtas 1943-44 i Stutt- 
hofo kkncentracijos lagerį. Vi
suomenine politine veikla la
biau reiškėsi jau Vakaruo
se: nuo 1946 buvo valstiečių 
liaudininkų centro komiteto vi
cepirmininkas. paskui sekreto
rius; dirbo “žaliojo internacio
nalo” — tarpt, valstiečių unijo
je kaip tos unijos biuletenio 
vienas iš redaktorių; buvo Vil
ko sekretorius.

LIETUVOJE MIRĖ JONAS 
ŠIMKUS

Vilniuje spalio 28 mirė žur
nalistas ir rašytojas Jonas Šim
kus. išgyvenęs 59 metus. Pa
laidotas Rasų kapuose.

Gimė 1906.VI 11.27 Rygoje. 
Gimnaziją baigė Kaune. Nepri
klausomoje Lietuvoje reiškėsi 
kaip žurnalistas — 1933-40 dir
bo valstiečių liaudininkų lei
džiamo dienraščio Lietuvos Ži
nių redakcijoje; reiškėsi ir 
kaip rašytojas, pradėjęs rodytis 
poezijos leidiniais nuo 1927. 
Bolševikam Lietuvą ckupavus, 
J. Šimkus kilo i bolševikinio 
veikimo viršūnes: perėmė reda
guoti Lietuvos Aidą, paskui Ta
rybų Lietuvą. Literatūrą ir Me
ną, Pergalę; buvo ir Tiesos re
daktoriaus pavaduotojas, rašy
tojų draugijos pirmininkas. Jo 
juodžiausias tarnybos bolševi
kam lapas — 1941 birželio 14 
padėjo enkavedistam rankioti 
lietuvius deportacijom.
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Ar galima Lietuvoje namie kepti duoną
‘‘Komjaunimo Tiesa” spalio 

24 paskelbė atvirą laišką Kos
tui Urniežiui Kalifornijoje. 
(Apie Urniežių buvo rašyta 
Darbininke rugsėjo 3. Red.) 
Laišką rašo Br. Gustas, Rasei
nių rajono Mituvos kolūkio na
rys, atsiliepdamas Į K. Urnie
žiaus žodžius, perduotus per Ro
tuos radiją. Br. Gustas sakosi 
vieną vakarą klausęs radijo ir 
išgirdęs Urniežiaus kalbą, kuri, 
anot jo, “įžeidžia kiekvieno val
stiečio savimeilę ir širdį”. La
biausia dūręs į širdį šis K. Ur
niežiaus posakis, kurį Br. Gus
tas sakosi žodis žodin užsira
šęs, būtent:

"Kiekvieną duonos kepalėli 
jie turi pirktis. Jie turi važiuo
ti Į valdžios kontroliuojamas 
kepyklas. Niekas duonos kepti 
negali".

Atsiliepdamas į šiuos neva į- 
žeidžiančius žodžius, Br. Gus
tas smulkiai išdėsto savo šei
mos pajamas iš darbo Mituvos 
kolūkyje ir, žinoma, daug tiks
liau atskleidžia dabartinę Lietu- 
bos kolchozininku padėti, negu 
tai galėjo papasakoti betkas, tik 
nuotrupas apie tai girdėjęs.

Mituvos kolchozas nėra pats 
geriausias Lietuvoj, bet darba
dienio atlyginimu yra pralen
kęs žymiai daugiau kaip pusę 
kolchozu. Būtent, jau pernai te
nai už darbadienį mokėta 76 
kapeikos ir 2.3 kg. grūdų.

Gustas Mituvos kolchoze irgi 
ne eilinis laukų darbininkas, o 
meistras — kalvis, arba ir sta
lius. Jo sūnus — traktorinin
kas, atseit, visų žemdirbių tar
pe “aristokratas” darbo ir at
lyginimo atžvilgiu. Tad jie tik 
du iš šeimos dirba, o Gustienė 
namie šeimininkauja.

Būdami tokiose gerose pozi
cijose, Gustai pereitais metais 
gavo atlyginimą už 1450-darba- 
dienių: tėvas (gerai neatsime
na) maždaug tarp penkių-šešių 
šimtų (skaičiuokim 550), o sū
nus traktorininkas už 900.

Knyga apie 
popiežiaus kelionę 
Popiežiaus Pauliaus VI kelio

nė Į Jungtines Tautas smulk
meniškai užregistruota tiek 
kalbų, tiek vaizdų atžvilgiu. Net 
keturios skirtingos bendrovės 
— Columbia. MGM. Amy ir Au
dio Fidelity — išleido specia
lias ilgo grojimo plokšteles, 
kur užregistruota popiežiaus 
atvykimas į Kennedy aerodro
mą. kalba Jungtinėse Tautose, 
mišios už taiką Yankee stadio
ne ir atsisveikinimas. Knygų 
leidykla Bantam Books nusam
dė dalį streikuojančių “New 
York Times” žurnalistų bei fo
tografų ir. praslinkus vos 48 va
landoms nuo popiežiaus kelio
nės pabaigos, buvo išleista kny
ga: “The Pope s Journey to the 
United States”. Knyga turi 120 
psl. teksto ir 32 psl. skirti fo
tografijoms. Popieriniais virše
liais, kaina 75 c. Knygoje apra
šant popiežiaus kelionės įvai
rius aspektus ir reikšmę, pa
duodami ir pilni astuonių šioje 
kelionėje pasakytų kalbų teks
tai. Su minkštais viršeliais apie 
Pauliaus VI kelionę išleido kny
gų ir Time-Life bei Dell bend
rovės.

Tiek dienų metuose nėra. Ta
čiau tiek darbadienių, gali per 
metus savo sąskaiton įsirašyti 
kalviai, staliai ir ypač traktori
ninkai. nes jie už normalią dar
bo dieną gauna dvigubai, trigu
bai, ar net penkeriopai. Padidin
tus atlyginimus gauna ir kiti 
kvalifikuoti ūkių darbininkai: 
melžėjos, kiaulininkės, verši
ninkės. Paprasti laukų darbi 
ninkai gauna tik vieną darba
dienio atlyginimą už dieną (jei 
atlieka nustatytą darbo nor
mą), ir jie retai kada teturi pro
gos per metus uždirbti daugiau 
kaip 200 darbadienių.

Atlyginimai paprastai moka
mi iš dalieš pinigais, iš dalies 
grūdais — normomis, apskai
čiuojamomis tik suskaičiavus 
metų ūkininkavimo rezultatus 
(dalis atlyginimo įmokama me
tų eigoje, o apie sausio vasa
rio mėnesį, viską suskaičiavus, 
išmokama liekana). Todėl kol
chozuose dirbantieji iš anksto 
tik apytikriai spėja, kiek jie iš

Kiek Lietuvoje uždirbama žemes ūkyje

tikrųjų uždirbs. Dar tik nedi
delė kolchozų dalis užtikrina 
tam tikrą atlyginimo vadinamą- 
jį garantuotą minimumą. -

—o—
Br. Gustas konkrečiai nuro

dė, kiek gaunama pinigais už 
gautus grūdus, ir tai leidžia 
pinigais įvertinti visą jų uždar
bį. Būtent, jis už parduotus grū
dus gauna po 20 kapeikų už 
kilcgramą. (Pažymėtina, kad tai 
yra gerų duoninių rugių kaina. 
Ne visi kolchozininkai gauna 
vienodus grūdus atlyginimo sąs
kaiton, nes pirmenybė yra vi
sų pirma parduoti valstybei 
bent nustatytą grūdų minimu
mą, atskirti sekios fondus —- 
ten turi būti atrinkti geriausi, 
— todėl atlyginimų fonde nere
tai lieka tik antrarūšiai ar tre
čiarūšiai grūdai).

Gustas ir sūnus yra pavyz
džiai geriausiai uždirbančių kol
chozininku ne tik Mituvos kol
choze, bet ir apskritai Lietuvo

je. Štai jų uždarbį^ išaiškintas 
atvirame laiške Kostui Užnie- 
žiui:

Tėvas pernai gavo už maž
daug 550 darbadienių po 76 
kapeikas ir po 2.3 kg. grūdų. 
Tad iš viso per metus susida
rė (jis pats siūlo paskaičiuoti) 
418 rublių ir 1265 kilogramai, 
kuriuos pavertus pinigais, išeina 
iš viso 797.50 rb. Vidutiniškai 
66 rubliai ir 46 kapeikos per 
mėnesį, arba 15 rublių 34 ka
peikos per savaitę. Prie to 
dar gauna šiaudų ir pašaro gy
vuliams (atseit, karvei ir veršiu
kui, jeigu yra).

Sūnus traktorininkas (kurio 
darbas daugiausia tik nuo pa
vasario iki rudens, plius trakto
riaus priežiūra), surinkęs 900 
darbadienio normų, gavo 684 
rublius ir 2070 kilogramų, ar
ba, viską vertinant pinigais, — 
1305 rublius. Jo pajamos išei
na vidutiniškai 108 rubliai 75 
kapeikos per mėnesį, arba 25 
rubliai 10 kapeikų per savaitę.

Ši šeima savo sklype, 60 arų, 
augina miežių ir bulvių, kurių 
derlių naudoja sau ir kiaulėms 
šerti. Išaugina tris kiaules. Vie
ną sau pasiskerdžia, dvi parduo
da po 130 rublių. Tad visos tri
jų asmenų (dviejų dirbančių) 
šeimos metinės pajamos yra 
1,362 rubliai, viena pačių nusi
penėta kiaulė ir dar savos kar
vės pienas, kuriai gauna pakra
to ir pašaro.

Su tokiomis pajamomis Gus
tas jaučiasi esąs turtingas. Iš 
tikrųjų jo šeima yra turtuo
liai, lyginant su nekvalifikuo
tais žemdirbiais, kurių daugu
ma. Tik 200 darbadienių tesu
darančio kolūkiečio pajamos at
rodo visai Jqiaip. Net ir paly
gint! gėrus ^afyginimūs mokan
čiame Mituvos kolchoze toks 
•per metus uždirba tik 152 
rublių ir 460 kilogramų, arba 
viską vertinant pinigais, — 290 
rubliu. Tai yra uždarbis, viduti
niškai per mėnesį 24 rb. 15kp.

PAVERGTOS EUROPOS SEIMAS
(atkelta iš 1 psl.) 

gūnai neturi tiesioginės kont
rolės ACEN, bet pastarais yra 
subsidijuojamas Laisvas Euro
pos Komiteto, kurį subzidijuo- 
ja savu ruožtu slaptieji vyriau
sybės fondai”.

Kokios išvados? — Human 
Events sako, kad sen. Peter 
Dominick manąs, jog reikalin
gas Kongreso tyrimas. Vargiai 
tai bus daroma, ir vargiai to 
norėtų pats seimas.

Darbininkas mėgino tikrinti 
faktus, kreipdamasis į dabarti
nį Seimo pirmininkų min. V. 
Sidzikauską. Pagal iš jo gautą 
informaciją, 1. Brutus Coste di
deli nuopelnai Pavergtos Eu
ropos Seimui. Tačiau demokra
tinę kasmetinę tvarką forma
liai vykdant balsavime už jį pa
sisakė 3, prieš 5, susilaikė 1. 2. 
Minėtų trijų delegacijų atstovai 
komisijose dalyvauja, bet jie 
pareiškė nesutiksią būti renka
mi į vadovaujamas pareigas. 3. 
Nėra žinios, kad minėtos dvi 
organizacijos būtų atšaukusios 
paramą Laisvosios Europos Ko

ąrba 5 rb. 58 kp. per savaitę 
(plius pašaras ir pakratas kar
vei). Net ir trys šeimoje dirb
dami, jie dar toli nesusilygintų 
uždarbiu su Gustais.

Gustų svirne visada esąs 
grūdų perteklius ir jie žymią jų 
dalį parduodą. Suprantama, tri
jų su trečdaliu tonų grūdų trim 
žmonėm per metus perdaug, 
nes ne viena duona žmogus 
maitinasi. Jeigu Gustai būtų tik 
paprasti žemdirbiai, į jų aruo
dą tebūtų supilta tik nepilna to
na (920 kg.), ir nebebūtų ko- 
parduoti.

—o—
Svarbiausias priekaištas Ur

niežiui, kad netiesa, jog “nie
kas duonos kepti negali”. Gus
tienė pati namie duoną kepan
ti, nors jų kaimynas perkąs. 
Tai esąs skonio dalykas, ir duo
na pirkti ne vargas, nes kaštuo
ja tik 15 kapeikų kilogramas, 
kai grūdų kilogramą parduoda 
už 30 kp.

Ši Gusto pataisa Urniežiui ir
gi reikalinga pataisos. Duoną 
namie kepti, jei nori, gali tie, 
kurie tebegyvena prieškariniuo
se namuose ir turi dar nesu
griuvusius duonkepius pečius. 
Perkeltieji į gyvenvietes tokių 
pečių nebeturi, o ir kiti sunkiai 
gauna ar visai negauna galimy
bės pasitaisyti pečius, jei ap- 
griūvą. Nusipirkti duonos ma
žiau vargo ir gal pigiau, kur 
yra arti kepykla ir duonos par
duotuvė. Bet yra vietų, iš kurių 
tinkamo duonai kepti pečiaus 
neturintieji turi keliauti duonos 
pirkti iki keliolikos kilometrų, 
o valdinėse kepyklose kepamo
ji duona protarpiais esti net ir 
nelepiam gomuriui sunkiai te- 
priimtina.

Br. Gustas paliudijo, kad Ro
mos Radijo lietuviškoji prog
rama Lietuvoje girdima ir klau
soma. Tuo pa-ęių metu B. Gus
tas išsamiai išdėstė geriausio
je padėtyje esančių kolchozi- 
ninkų gyvenimo sąlygas, suda
rydamas progos tiksliau su
vokti ir eilinių žemdirbių pa
dėtį. (E.) 

mitetui. 4. Nepatirta spaudimo 
keisti Seimo politinę liniją, ku
riai palikta daug liberalizmo.

Tiek šias pastabas, tiek spau
doje paskelbtas Brutus Coste 
informacijas vertinant reikia 
atsižvelgti į jų autorių padėti. 
Betgi mėginant iš visų pareiš
kimų pasidaryti spėjimą Pa
vergtų Tautų Seimo ateičiai, ga
lima būtų galvoti: vyriausybė 
šiuo metu tiesiogiai ir netiesio
giai siekia “accommodation” 
politikos su komunistiniais re
žimais; ji siekia, kad ir Paverg
tos Europos Seimas laikytųsi 
“accommodation” su vyriausy
bės politika. Jei vyriausybėje 
ar Kongrese atskiri asmens pa
reiškia švelnesnę ir griežtesnę 
liniją komunizmo aržvilgiu (Ful- 
brightas ir Thomas Dodd), bet 
persveria šiuo metu švelnioji, 
dėl to ir Pavergtosios Europos 
Seime vargiai pageidaujama to
kia politika kaip Thomas Dodd 
(Brutus Coste pareiškimu Hu
man Events, sen. Dodd kalbos 
nebuvusios praleistos ACEN 
leidiniuose Laisvosios Europos

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

DIDMENŲ IR MAŽMENŲ PREKYBA
— DIDELIS PASIRINKIMAS AUDINIŲ —

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

patarnauti klijentams. Prašome užeiti ir pasižiūrėti.

- HAVEN REALTY -
Real Estate • JOSEPH ANDRUSIS • Insurance
Apdraudimas gyvybės, namų, automobilių, baldų ir k. Namų par
davimas, apdraudos, Income Tax užpildymas. Mutual Funds — Pi
nigų inveslacijos.

Kasdien nuo 9 iki 8 vai.; šeštadieniais iki 6 vai. popiet.

87-09 Jamaica Ave., Woodhaven 21, N. Y. • Tel. VI 7-4477

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

JOHN ORMAN AGENCY
Insurance ■ Real Estate

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

Siijskite 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 6:3Q vak.

S. Beckensteino krautuvėse kalbama rusiškai, lenkiškai, ukrainiškai

Važiuoti BMT išlipant Essex Street, keltis elevatorium į 
viršų, arba LND traukiniu D-6 Avenue iki Delancey St.

Atsineškite šį skelbimą, kuris bus ypatingai įvertintas!

I

VILNONĖS MEDŽIAGOS JŪSŲ ARTIMIESIEMS 
IMPORTUOTOS IR VIETINĖS

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

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

— Naujokai gruodžio mėn. 
bus šaukiami nuo 19 iki 26 me
tų. Apie 40 proc. jų bus atleis
ti dėl mokslo. Iš jų bus paimta 
45,224 — didžiausias mėnesinis 
kiekis nuo Korėjos karo.

Komiteto patvarkymu). Jei para
ma Seimui yra veik perpus 
susiaurinta, tai nelauktina arti
moje ateityje jos didinant.

Ar vertinsi vienaip ar kitaip 
vyriausybės santykius su Sei
mu, viena yra neginčijama: A- 
merika tebėra vienintelė pasau
ly, kurioje veikia tokia egzilų 
institucija ir kuri teikia politi
nę ir piniginę paramą tai egzilų 
veiklai. Vienintelė ...

BRAZILIJOJE STIPRĖJA 
DIKTATŪRA

Brazilijoje prezidentas Bran
co spalio 27 paskelbė, kad už
daro partijas ir suvaržo parla
mento galias. To reikalavo ka
riuomenė. kuri buvo įvykdžiusi 
revoliuciją. Paskelbė., kad nau
jas prezidentas bus renkamas 
1966. bet pats Branco nebus 
kandidatas.

— Tarp Johnsono ir Kenne
dy buvusios tylios rungtynės 
dėl įtakos “Jaunųjų demokra
tų” vadovybę renkant. Pasiek
tas kompromisas.

SPALIO 30 New Yorke buvo su
rengtos manifestacijos už JAV po
litiką Vietname. Nuotraukos V. 
Maželio.
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Spektaklis užsienio diplomatam
Maskvoje užsienio diploma

tam spalio 29 buvo surengtas 
‘iškilmingas vakaras ... Tary
bų Lietuvos 25-ųjų metinių su
kakčiai paminėti”. Taip prane
ša komunistinė vilniškė ‘Tiesa’. 
Vakarą rengė Maskvoje vadina
mieji ‘Draugystės su užsienio 
šalimis namai’ (juose tas vaka
ras ir Įvyko), nuolatinė Lietu
vos atstovybė Maskvoje ir vil
niškė ‘Draugystės ir kultūrinių 
ryšių su užsienio šalimis drau
gija’. Vakaro programai pateik
ta lietuvių literatūros, muzikos, 
dainų, meno. Muzikinę —voka
linę programą atliko Vilniaus 
filharmonijos kamerinis orkest
ras. styginis kvartetas, ‘Lietu
vos’ ansamblis, prof. B. Dvario
nas, sol. V. Daunoras, aktorė I. 
Žukauskaitė. Su menu su - 
pažindinti patelkta paroda: dail. 
M. K. Čiurlionio paveikslai, da
bartinių Lietuvos tapytojų ir 
grafikų kūriniai, liaudies meni
ninkų drožiniai. Pagaliau tam 
vakare užsienio diplomatam 
pristatyti vadovaujantieji ‘‘Lie
tuvos respublikos darbuotojai”. 
Iš vko to. rašoma, užsienio 
c’.i o.c matai turėjo ‘progos susi- 
psž ati su Tarybų Lietuvos lai
mė imois kultūros ir kitose gy
venimo srityse"... Ką galima 
dėl to pasakyti?

★
Gerai, kad užsienio atstovai 

supažindinami su lietuvių tau
tos kūryba. Tarp užsienio diplo
matų Maskvoje, galimas daik
tas. rasis ir tokių, kurie nela
bai nuvokia, kas yra Lietuva. 
Bet daug geriau jie būtų Lietu
vą pažinę, jei toks vakaras bū
tu surengtas Vilniuje, o ne 
Maskvoje. Ir dar geriau —jei
gu galėtų laisvai pavažinėti po 
Lietuvą ir išsikalbėti su žmo
nėmis. Tik tada atsidengtų tik
rieji “Tarybų Lietuvos laimėji
mai". kurie nuo svetimų akių 
ir ausų slepiami. Tačiau ir ta
me vakare Maskvoje ižvelgesni 
diplomatai galėjo susidaryti sa

vo nuomonę: jei lietuvių tauta 
tokia kultūringa ir kūrybinga, 
tai dėl ko ji ant Maskvos pa
vadžio laikoma? Kodėl jos va
dovaujantieji ‘darbuotojai’ ne
gali patys užsieniečiam prisista- 
tyt bet Maskvos rusų pristato
mi? Kodėl Lietuva, vadinama 
respublika’, teturi savo atsto

vybę Maskvoje, bet neturi ki
tuose kraštuose? Respublika su
prantama kaip laisva, nepri
klausoma valstybė, ii- jeigu ji 
tokia nėra, tai nebe ‘respub
lika’. bet svetimųjų valdoma 
provincija. Tada ir suprantama, 
kodėl Lietuvos kultūros vaka
ras Įvyko nebe Vilniuje, pa
vergtos šalies mieste, bet Mas
kvoje — Rusijos sostinėje, ku
ri Į iškilmes Lietuvon siunčio- 
ja savo komisarus (pav. Sus
lova), bet vengia užsienio dip
lomatų atsilankymo. Jiem su
ruoštas vergų spektaklis Mask
voje.

★

Spektaklis Maskvoje iš tikrų
jų vienu atžvilgiu primena ver
giją. Isterija žino gausybę fak
tų. kaip užkariautojai gabenosi 
i savo šąli vergų, kad pasigirtų 
ir parodytų, ką jie užvaldė, ir 
kad szvo rūmuose bei dvaruo
se surengtų dar nematytas pra
mogas: vergai šoko, dainavo ir 
net žudėsi, kaip gladiatoriai Ro
moje. Dabar asmeninės arba 
individualinės vergijos beveik 
nėra. Kultūringam pasaulyje i- 
statymai draudžia, kad kas ki
tą žmogų laikytų tartum gyvuli 
ar koki daiktą ir su juo darytų, 
ką tik nori. Bet tai gali daryti 
ir daro diktatūrinė valstybė su 
savo valdiniais. Tokia kolekty
vinė vergija yra Sovietų Sąjun
goje. Ir dėl to ji savo pramo
gom panaudoja pavergtas tau
tas. tiktai prisidengia nekal
tu “draugystės bei kultūrinių 
ryšių" skydu. Mat. gyvename 
kultūringam ir pažangiam pa
saulyje ...

Pasaulio Lietuvių Bendruo
menės valdyba paskelbė Pasau
lio Lietuvių Jaunimo Metus, ku
rie pradėti spalio 9 d. jaunimo 
kongresu Toronte. Tuo žygiu 
siekiama sutelkti visą dėmesį i 
jaunąją kartą bei jos proble
mas. Kviečiama talkon orga
nizacijos, parapijos, spauda, ra
dijo valandėlės ir paskiri asme
nys. Be kitų kilnių užmojų, no
rima “uždegti jaunimo dvasią 
naujiems darbams, polėkiams 
ir pasiryžimams.”

Iki šiol buvo Įprasta metus 
skirti garsiems Įvykiams bei 
garbingiems asmenims. • Jauni
mo meteli yra naujas dalykas, 
bet nešąs daug šviesių vilčių, 
jeigu visos svarbiosios proble
mos bus tinkamai gvildomos ir 
jeigu jaunimo dvasią pasiseks 
uždegti kilniems pasiryžimams.

Neabejotinai viena iš pačių 
svarbiausių šio meto lietuvių 
jaunimo problemų yra abejin
gumas dvasiniam luomui. Tai 
ne vien bažnytinė, bet ir tauti
nė pioblema. kol mūsų kultūra 
sruvens krikščioniška tėkmė. 
Problema skaudi ir neišgvilden
ta. apglėbianti visą dabartį bei 
ateiti. Su ja stačiai veidu Į vei
dą susižvelgti daug kas nėra 
net pasirengęs. Liūdna tikrovė, 
jog Lietuvoje vyresnieji dva
sininkai sensta, o jaunimui 
draudžiama juos pavaduoti, dar 
nėra visiems akivaizdi. Taip pat 
tremty, besigėrint dvasiškiu at
liekamu kultūriniu bei tautiniu 
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darbu, plačiau nesirūpinama, 
kas juos ateityje pakeis. Gal 
kiek daugiau sielojamasi, kad 
lietuvių bažnytinė nuosavybė 
kurią dieną nepereitų Į kitatau
čių rankas. Jeigu padėtis nesi
keis, ateitis Lietuva be kunigų 
ir vienuolių yra labai konkreti 
galimybė. Panaši nedalia gre
sia ir tremčiai su lietuvių baž
nytinėm institucijom.

Tremies jauni m'o abejin
gumas dvasiniam luomui šiuo 
metu gal yra pasiekęs pačią vir
šūnę. Lietuvių vyrų bei moterų 
■vienuolijos prieauglio atžvil
giu atsidūrė painioj kryžkelėj. 
Klierikų stoką yra pajutusi ir 
popiežiškoji šv. Kazimiero ko
legija Romoje. Mūsų jaunimo 
atsiribojimas nuo dvasinio ke
lio yra nelauktas ir stačiai ne
suprantamas. Aukštąjį mokslą 
siekiančių lietuvių, vyrų ir mer
gaičių, skaičius tremtyje atro
do pats aukščiausias. Mūsų jau
nimo, susitelkusio daugiausia i 
ateitininkų bei skautų organi
zacijas, religinė praktika yra 
pavyzdinga. Kovos su religija 
mūsuose bemaž nepastebima. 
Šeimos, iš kurių gimė dabarti
nė karta, daugumoje tebesilai
ko tradicinės dorovės. O tačiau 
šiandien graudžiai tenka apgai
lestauti mūsų jaunimo atsitoli
nimą nuo aukštųjų krikščioniš
ko gyvenimo idealų, kuriuos

Jaunimo mėty angoje

mes buvome pratę Įžvelgti ku
nigystėje ir vienuolystėje.

Ilgiau delsti nebegalima. Pa
saulio Lietuvių Jaunimo Metų 
proga tenka atvirai klausti: kur 
slypi šios mūsų jaunimo re
liginės krizės šaknys? Ar sve
timoje aplinkoje, ar mumyse 
pačiuose? Problemą ryškinti tu
rėtų visi: ir jaunimas ir seni
mas. Visuose suvažiavimuose, 
ypač jaunimo kongrese Chica- 
goj birž. 30. pašaukimų prob 
lemai reikėtų skirti žymią vie
tą. Taip pat ir visoje mūsų 
spaudoje, kuri religiją laiko 
kultūros dalim. Jaunimo metais 
vyresnieji turi sudaryti sąlygas 
bei nuotaikas jaunųjų dvasiai 
uždegti. Tuo tikslu būtų nau
dingas specialus kultūrinių ir 
religinių organizacijų vadų su
važiavimas. Dvasininkai be abe
jo, atskirai svarstys, kaip Pa
saulio Lietuvių Jaunimo Metus 
palenkti pašaukimų problemai. 
Ją giliai gvildė jau šių metų 
Kunigų Vienybės suvažiavimas 
Chicagoje. Jaunimo metų pro
ga savo patirti pašaukimų at
žvilgiu galėtų atskleisti lietuvių 
vienuolijos ir auklėjimo Įstai
gos. kaip šv. Antano, Vasario 
16, marijonų, saleziečių, kazi- 
mieriečių. pranciškiečių gimna
zijos. šeštadieninės bei pradi
nės mūsų mokyklos.

Pagaliau i pašaukimų proble

mos gvildymą privalo Įsijungti 
ir pats jaunimas. Jis taip sielo
jasi lietuvių kultūros ateitim, 
ruošia kongresus protesto de
monstracijas — mes turime pa
grindo laukti iš jo tinkamo dė
mesio ir grynai dvasinei sričiai. 
Pasaulio Lietuvių Jaunimo me
tais pašaukimų problema priva
lo būti namiškė jų spaudoje, 
susirinkimuose, ideologiniuose 
kursuose, vasaros stovyklose. 
Didžiai Įdomu būtų išgirsti mū
sų jaunimo net anketinius pa
sisakymus, kodėl jie teista nuo 
kunigystės ir vienuolystės idea
lo? Kckios yra priežastys? Ko

ALTO SUVAŽIAVIMAS
Amerikos Lietuvių Tarybos 

25 metinis suvažiavimas Įvy
ko spalio 23-24 Chicagoje. 
Sherman House patalpose.

Suvažiavimą atidarė Alto pir
mininkas L. šimutis, pasveikin
damas suvažiavimo dalyvius ir 
po to paprašydamas suvavažia- 
vimo atsistojimu ir susikaupi
mo minute pagerbti šiais me - 
tais mirusi Alto Valdybos vice
pirmininką dr. Kaži Drangeli.

Suvažiavimui pirmininkavo 
L. šimutis, pasikeisdamas su vi
cepirmininkais — T. Blinstru- 
bu, P. Dargiu. A. Rudžiu ir 
dr. J. Valaičiu. Sekretoriavo — 

kios priemonės čia labiausiai ga
lėtų padėti?

Atverti šias mintis, be kitų 
moty vų, skatino ir asmeninė pa
tirtis, vadovaujant religinei 
bendruomenei, kuri iki šiol jau
čiasi per mažai teparemta jau
nimo. Lietuvių pranciškonų vei
kla šaukiasi naujų darbininkų 
pakaitos. Bet ši veikla yra tik 
detalė mūsų plačiame krikščio
niškos buities paveiksle. Naujų 
darbininkų pakaitos Šaukiasi 
Lietuva ir kitos religinės inst- 
tucijos. Noriu tikėti, jog tasai 
šauksmas Pasaulio Lietuvių Jau
nimo Metais palies visų lietu
vių širdis.
T. Leonardas Andriekus OFM 

Pranciškonų provincijolas

J. Talalas. Alb. Valentinas ir N. 
Remeikienė.

Rezoliucijų komisijon buvo 
pakviesti — K. Kleiva. M. Gu
delis, dr. A. Verbickas ir teisė
jas J. Zuris.

Suvažiavime dalyvavo visi 
46 Amerikos Lietuvių Tarybos 
nariai arba jų Įgaliotiniai. Sve
čių tarpe buvo Lietuvos gene
ralinis konsulas dr. P. Daužvar- 
dis. JAV LB Centro Valdybos 
pirmininkas J. Jasaitis, LB Chi- 
cagos apygardos valdybos pir
mininkas inž. B. Nainys, Balfo 
atstovas A. Dzirvonas, dr. M. 
Devenis ir daugelis kt.

Pirmasis suvažiavimą sveiki
no Lietuvos generalinis konsu
las dr. P. Daužvardis, Lietuvos 
Atstovo Washingtone J. Kajec- 
ko ir savo vardu, ilgesniame 
sveikinimo žodyje konsulas pa
reiškė, kad dabartinė situacija 
inspiruoja mus visus vienin
gai ir ryžtintai jungtis bend- 
ron kovon už Lietuvos laisvės 
atstatymą ir toje kovoje nega
li būti abejojančių. Lietuvos o- 
kupantas nori Įtikinti visą pa
sauli ir net mus pačius, kad 
laisvos ir nepriklausomos Lie
tuvos daugiau nebebus. Todėl 
Altas su (kitomis lietuvių patrio
tinėmis organizacijomis turi su
daryti kaip ir vyriausią štabą 
ryžtingiausiai kovai už Lietuvai 
laisvės atgavimą. Palinkėjo di
delės stiprybės ir sėkmės šito
je didelėje kovoje.

JAV LB Centro Valdybos pir
mininkas J. Jasaitis sveikinimo 
žodyje pasakė, kad ši diena yra 
mums ypatingai paminėtina,

(nukelta į 5 pel.)
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Kai atsikėlė ir pažvelgė aukštyn — nebuvo nė debe

sio. ne tik paukščio. Tada pykdamas nuleido akis: Į ką 
jis buvo suklupęs? Ir nustojo pvkti — ne šaka, ne ak
muo, daiktas, pakeliamas daiktas — pasaga.

Jis ir paėmė ją Į rankas, ir nustebo, kad nebuvo re
gėjęs tekios — ji buvo gelsva, tarsi auksinė. O dabar 
išgirdo ir arklio klupšnojimą — miško keliuku jojo. Ne
žinia iš kur jis buvo Į mišką pasukęs, iŠ Kretingos ar 
Palangos, ir ko jojo mišku, kur taip išmuštas kelias, ne- 
dyvas. kad ai klys bėga nevienodai — matyti, jis ir bus 
pametęs savo naginę.

Vakaras pasižiūrėjo, kad arklys juodas, o nuo raite
lio galvos, per pečius, ?ki pat arklio kojų, nutysęs juo
das apsiaustas, toks, kaip buvo matęs kala ponai už
simeta ant nugaros ir paskui vieną skverną per petį 
persveria. Ir raitelis dar nešėsi kažką ant vieno pe
ties. ir tasai daiktas, kad ir pridengtas apsiaustu, per- 
sisprndėjo — sakytum, lyg giltinė nešėsi dalgę, bet 
spindėjimas buvo gelsvas, auksinis. Veido taip nematė, 
jojo priešinga kryptim — ir gerai, nes ir nepastebės, 
kad Vaivoras Įsikišo pasagą Į kišenę. Jeigu pašauktum, 
tai dar raitasis išgirstų. Bet kam turi atiduoti? Jeigu 
teks žioplas, kad nemato nė tiek, kad pametė, taip jam 
ir reikia. Vėplos mėto, gudrus renka. Kodėl jis pats 
niekuomet nieko nėra pametęs per visą amžių, tai to
dėl kad apdairus. Be to. šiame -miestelyje taip reta ką 
nors rasti, jog radybos reiškia laimikį — tai jau pasa
gos ir nepaliks, nei pasiūlys pametusiam. Ir dar malo
niau, kas ji tokia kitoniška, vargiai mūsų kalvis suge

bėtų taip sulenkti—ir ta spalva labai graži.
Taip jis juto pasagą sveriant kišenę, bet paskui ir 

ranką Įkišo, prilaikyti ją, kad kišenės nepraplėštų, ir 
jeigu yra skylė iš seniau, kad pasaga neiškristų —ge
riau jau būti atsargiam.

Ir jis neskubėdamas kilo namo, vis dar pasižiūrė
damas ir paukščio — vagies, bet negi sparnai paliks 
vėžes, ne tekiniai, taip ir prarijo nelabasis jo uogą, 
vistiek nors dėl to vijimosi jis ir buvo ką nors radęs, 
tačiau juk visi žino, kad nuostolis yra visada didesnis 
už pelną. Ir grįžęs i kiemą, jis sustojo prie braškių. Jis 
matė dar keletą sirpstančių uogų, tačiau jis žiūrėjo i tą 
vietą, kur buvo buvusi paukščio atplėštoji, ir jo minty
je tos nuneštos uogos trūko taip pat, kaip pinigo bai
giamoje eilėje.

Nebuvo jis dar atitiesęs nugaros nuo braškių, kai 
pasigirdo duslus balsas:

— Atiduok mano pasagą.
-Rodos, kad anklys pats .prabilo tekiu reikalavimu. 

Pasirodė Vaivorui, kad jis pasisuko i pakalbinimo pusę, 
tačiau tuojau pamatė, jog ne žvėris, o raitelis pakarto
jo: — Mano pasagą.

Ir sustojęs jis buvo prie pat Vaivoro tvoros, prie pat 
žiogrelių, tiktai iš gatvės pusės.

Nieko nuostabaus, kad pirma net iš užpakalio palai
kiau ji giltine, — mano Vaivoras, — ne įkas kitas ir yra, 
nes kur tu matęs, kad tekią karštą dieną kas apsikrautų 
ant pečių ir galvos tokią gelumbę, ir veidas toks jau lie
sas, rodos, mėsos nebeužteko nosiai — vienos skylės 
ir kaulai. Bet užtatai arklys yra storas ir ilgas; per gra
bą — ūmai palygino ir pasitaisė: nedidelį namelį už
mestom ant jo, tai ir nepajustų, kad neša. Tačiau da
bar jis ir stovėdamas šlubavo ir Vaivoras jausdamas 
savo galią, saldžiai, kaip kadaise jo velionis uošvis, pa
klausė:

— Kokią pasagą? Kas tau sakė, kad aš turiu tavo 
pasagą.

— Tiktai tu vienas buvai mano kelyje, — tarė rai
telis, — ir tu radai.

— Kas tau sakė, kad aš radau? — ir susijuokia; tai 
dabar pasilygaus; ką. ar kaulanosis mano, kad veltui 
atgaus? ir jis vėl kalba linksmai: O kam pametei?

— Ne visada ir atradęs džiaugiasi. — sako raitelis. 
— Ir (kam tau reikia, nė -kumelpalaikės neturi, o žmo
nes tiktai velniai tekausto. kur tu dėsi — atiduok.

— Didelis čia daiktas pasaga, — supyko Vaivoras — 
matykit. vietoj gerumu prašęs, kaip terlioja žmogų, 
lyg būtų ką paskolinęs ir reikalautų grąžinti. Užjok 
pas kalvi, va ten, prie pat Kretingos kelio, matai, dūmai 
rūksta, tau ir visas keturias pasegs ne tik tą vieną. O 
gal tavo pasaga labai vertinga, kad taip zyzi?

— Nė 'kiek, — sako raitelis. — tiktai kad aš pats 
visuomet kaustau savo arklį, ir visada su tomis pačio
mis pasagomis, tad ir pametęs ieškau, kol randu. Kad 
taip labai esi godus, duosiu radybų porą grašių, už tai, 
kad man nereikės lenktis prie žemės: tu pakėlei.

Vaivoras mato, kad jis buvo apsirinkęs, neįmetęs pa
sagos į kišenę ir daugiau jos nelietęs, o pasirodo, kad 
per tas kalbas netyčia išsitraukė ją su savo ranka—ir 
dabar nebegalėjo nė išsiginti. Gi kauločius nebuvo 
toks, atrodo, kad nusileistų ir išsižadėtų savo — tikras 
razbaininkas- Jis jau gali ir jėga imtis! Ir pažvelgęs vėl 
į pasagą, mato, kad tekia jau prasta, net apdilus, kaip 
jam pasirodė, pirma, kad auksinė, tai tiktai rūdys bliz
gėjo prieš saulę. Gi jeigu, kad ir -mažos radybos —vis 
ne veltui. Jau buvo taip ir beprasižiojęs, bet žvilgterėjo 
vėl į raitelį ir pamanė: — Giltinė ir tiek! Na. jeigu 
taip, tai su savo raišu arkliu negalės toli nujoti, ir žmo
nės retai bemirs — špygą gausi! — ir jis vėl buvo be
kišąs pasagą į kišenę.

— Tai ar nori, kad pas tave nakvočiau. — tarė rai
telis tyliai, — ko -lauki, duokš!

Seniai bebuvo Vaivorą nukrėtęs toks šiurpas, kaip 
nuo to tylaus balso: nakvoti! Įsileisti tokį po savo stogų? 
Vos įėjęs jau pergręžtų akimis lovą. Kur gi pasiliks 
nakvynei, juk ką tik po pusiaudienio tiktai baido, bet 
jeigu čia giltinė — tai tegu jau geriau tuojaus kur ki
tur joja, gal net ir pas kaimynus — jis vėl ištiesė ranką 
atiduoti pasagą, bet staiga pamatė, kaip jo lovoje trūko 
vieno auksinio. Vieno auksinio pinigo, ir jis jau ramiai 
ruoštų, šiandien pat, tas naujas eiles •— dar tris eiles.

— Nori gauti — duok auksinį, 'kitaip. geriau nors 
į šulinį įmesiu.

Tiesą sakant, jis netikėjo’, kad raitasis būtų toks kvai

las duoti ko reikalaujamas, bet netikėjo ir sau, kad 
i šulini mestų tekį daiktą, ar bet 'kokį — kas tik kaštuo
ja nors kapeiką, ir kaip jis nustebo išgirdęs:

— Nemesi, kaip beištrauksi — tavo šulinys be dug
no. Ir auksinį gausi. — sako raitelis, duok šen pasagą 
—jis Įkišo ranką po savo apsiaustu; galėjai matyti, kad 

siekia Į kišenę, arba gal prie diržo buvo pririštas kap
šas.

Vaivoras išėjo iš savo kiemo, -pro vartelius, prisiarti
no, tačiau pasagos dar nedavė, laukdamas, kol ana 
ranka su pinigu pasirodys — ir taip abu vienu -kartu 
atkišo rankas, ir puskelėje susitiko jos pasikeisdamos, 
ir momentui susilietė. Šalta pasidarė Vaivorui, tokia 
kaulėta buvo ano ranka, bet pinigas joje buvo auksinis 
ir gražus.

Jis tuo pačiu metu ir pinigą jau ėmė ir pasagą tebe
laikė, ir švystelėjo jam mintis, jog tai jis kvailas, kad 
taip pigiai atidavė — aiškiai matyti raiteliui pasaga 
buvo brangi, nepigesnė už arklį, ir jau jis norėjo trūk
telti ją atgal, bet nespėjo — raitelis tvirtai laikė ir 
patraukė į save.

Tada raitasis nulipo, paėmė arklio koją ir tenai pri
spaudė pasagą, ir ta prilipo be jokių uknolių.

O, tu veršio gaiva! — kalbėjo sau Vaivoras, — ma
tai, kodėl jis draskėsi atgauti. Žmogau, už tokią pasa
gą būčiau gavęs daugiau negu už vaiką — koks aš vė
daras! Jis negalėjo nė pajudėti iš susikrimtimo, jis ne
atleido sau ir nežinojo kaip save nubausti, jis nesitrau
kė ir tada, kai arklys su atgauta pasaga pakasė žeme, 
lyg išmėgindamas. Nepasitraukė nė tada, kai raitelis 
užlipo atgal ir arklys pašoko piestu ir naujai pakausty
ta koja trenkė Vaivorui į kaktą. Nuo tada jam nebe
reikėjo pasitraukti.

Gatvė buvo tuščia, diena buvo karšta, žmonės ir gy
vuliai ieškojo vėsos, niekas nevažiavo keliu — ir ne
greitai, tik apie pavakarius, kaimynai atrado Vaivorą 
negyvą. Jo gaiva buvo kruvina, o kaktoje tokios žymės, 
jog tikriausia buvo pasipainiojęs kokiam patrakusiam 
eržilui po taku, ir tas tvojo su pasaga — gal koks -nusi
traukęs, pabėgęs, jei buvo paliktas pririštas prie veži
mo — svarstė žmonės.

(Bus daugiau)
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Čiurlionio ansamblis atvyksta į New Yorką
New Yorko LB Apygardos 

Valdybos iniciatyva pakviestas 
“Čiurlionio” ansamblis iš Cle
veland© atvyksta į New Yorką 
ir savo 25 metų jubiliejaus pro
ga lapkričio 27 duos koncertą 
Webster Hall salėje. Mūsų ko
respondentas kreipėsi į apygar
dos švietimo ir kultūros vado
vą Kęstutį Miklą, teiraudamasis 
paaiškinimų šio jubiliejinio 
koncerto reikalu.

Ar galėtumėt paaiškinti, ko
dėl pakvietė! čiurlioniečius į 
New Yorką ir dar tekiu laiku— 
tucj po lapkričio 13 žygio?

—“Čiurlionio” ansamblio iš
varyta darbo vaga per 25 me
tus yra didžiulė. Visi esame gir
dėję Ansamblio puikų užsireko- 
mendavimą dar Vilniuje, girdė
jome ji ir Austrijoj karo metu, 
ir tremties metu Vokietijoje, ir 
Čia Amerikoje. Tai vienintelis 
mūsų liaudies meno ansamblis, 
kuris išsilaikė ištisus 25 metus 
per didi vargą ir triūsą. New 
Yorko Apygardos Valdyba, įver
tindama ansamblio nuveiktus 
darbus, priėjo išvados, kad ir 
New Yonko lietuviai turėtų jį 
pagerbti ir jo paklausyti. Aš 
tikiu, kad visi New Yorke su 
nekantrumu laukia čiurlionie- 
čių su jo puikiai paruoštom liau
dies dainom, mūsų liaudies pu
čiamaisiais instrumentais ir 
kanklėmis.

Dėl pasirinkto laiko tenoriu 
pasakyti, kad su Čiurlionio an

DAIVA MONGIRDAITĖ dainuoja Operetės choro koncerte spalio 30 Ap
reiškimo parapijos salėje Brooklyne. Nuotr. V. Maželio.

Vienintelis Importuotojas Amerikai
Šios vokiečių gamybos Gyvenamojo — Kambario Spintos

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

JAV-se
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sambliu jau buvo tartasi nuo 
pat šių metų pradžios ir galu
tinai susitarta dar prieš gims
tant lapkričio 13 manifestaci
jos sumanymui. Aš nemanau, 
kad galėtume dėlto rūpintis mū
sų tautiečiu nuvargmimu. Čiur
lionio jubiliejinis koncertas į- 
vyks dieną prieš adventą; jei 
kas jausis labai nuvargęs, turės 
pakankamai laiko iki Kalėdų pa
ilsėti.

— Ar jau žinoma ką čiurlio- 
niečiai duos savo jubiliejiniam 
koncertui New Yorke?

— Taip, bet smulkiai apie 
tai nenorėčiau bent dabar kal
bėti. Tiek tegaliu pasakyti, — 
'kad programa iš pagrindų yra 
nauja su eile staigmenų, čia 
dar negirdėtų. čiurlioniečiai 
tam koncertui intensyviai ruo
šiasi ir esu tikras, kad niekas 
nebus apvilti.

— Skaitėme spaudoje, kad 
tuoj po koncerto toje pačioje 
salėje rengiate šokius. Tai gan 
keistai skamba — jubiliejinis 
koncertas ir šokiai?

— čiurlioniečiai visada su
traukia minias žmonių. Į jo 
koncertus tik retas tautietis ne
ateina. Čiurlionio koncertas vi
sada yra lyg lietuviška šventė. 
Susirenka į ją ir senieji ir nau 
jieji ateiviai, ir jaunimas ir 
senimas. Neužtenka tik paklau
syti koncerto ir būti privers
tam tuoj eiti namo, negavus 
progos nei pasidalinti įspū

džiais, nei susitikti pažįstamų
jų, nei susipažinti su pačiais 
čiunlioniečiais. Visi esame ne
kartą matę, kas darosi tuoj po 
didesnių koncertų lauke, gatvė
je, kokia kamšatis, stumdima- 
sis, ieškant pažįstamų ir orga
nizuojant privačius ratelius tos 
dienos ‘ ^programai’ ’ užbaigti. 
Apygardos valdyba, į tai atsi
žvelgdama, ir ryžosi šį kartą su
ruošti tekio pobūdžio vakarą 
su šokiais, šokiams gros visų 
mėgiamas Joe Thomas- Tama
šausko dešimties asmenų or
kestras. Prijungdami prie šio 
koncerto ir šokius, mes tiki
mės, kad ir daug daugiau jau
nimo į jį atsilankys. Taip pat 
tikimės ir svečių iš tolimesnių 
vietovių. Koncertas rengiamas 
šeštadienio vakare, tad niekam 
nereikės rūpintis, jog reikia 
skubėti namo poilsiui prieš 
darbo dieną.

— Kiek imsite už įėjimą į šį 
vakarą ir ar pajėgsite sujung
ti galą su galu, ypač kad pas- 
tariisiais metais musę visuo
menė kaskart vis mažiau ir ma
žiau rodo entuziazmo visokiem 
parengimam?

Bilietų kainas tam vakarui 
nustatėme, palyginus su kitais 
proporcingai mažesniais paren
gimais, gan prieinama visiems 
kaina — po 5. 4 ir 3 dol. į kon
certą ir i šokius. Tik rimtai pa
galvokite. kur šiandien gautu
mėte už tą kainą tokią gerą 
programą su viskuo nuo 7:30 
vai. vakaro iki 2 vai. ryto ir dar 
šeštadienį geroj salėje? Aš esu 
įsitikinęs, kad visi paskirs tą 
dieną čiurlioniečiams, ir salė
je neliks nei vienos tuščios vie 
tos. Bilietai yra jau pas platin
tojus. Bilietų reikalu galima ir 
tiesiog kreiptis į apygardos val
dybos iždininką Vincą Padva- 
rietį (24 lĄ Ten Eyck Street, 
Brooklyn, N.Y. 11206) raštu, ar 
telefonu (212) ST 2-3528. Pa 
tarčiau bilietus įsigyti iš unkš
to, kas nenori likti už durų.

NAUJI FILMAI KORNELIJUS BUČMYS, OFM

AVIACIJOS
"Those Magnificent Men". 

Persikeliant į laikotarpi, be
tarpiai sekusį brolių Wright 
bandymus, režisorius Ken An- 
nakin, prisidėjęs ir prie filmo 
teksto paruošimo, pavaizduoja 
tarptautines oro lenktynes iš 
Londono į Paryžių 1910 m. Tai 
pateisina ir ilgą filmo pavadi
nimą: “Those Magnificent Men 
in Their Flying Machines or 
How I Flew From London to 
Paris in 25 Hours and 11 Mi
nutes”-.

Tai tikrai darnus komedijos, 
charakterių išryškinimo bei 
linksmų situacijų junginys, pa
remtas judriu turiniu ir grakš
čia vaidyba.

Stambus anglų dienraščio lei
dėjas paskelbia tarptautinį kon
kursą perskristi tais 'laikais ga
na nuogąstaujančiai atrodžiu
sį nuotolį. Aviatoriai pribūna iš 
įvairių pasaulio vietų. Iš Ameri
kos atvyksta Stuart Whitman, 
iš Prancūzijos — Jean Pierre 
Cassel, iš Italijos — Alberto

WATERBURY, CONN.
Popietė su Putnamo seselėm

Lapkričio 7. sekmadienį, nuo 
2:30 vai. popiet šv. Juozapo 
parapijos didžiojoj salėj įvyks 
pobūvis su programa, vaišėm 
ir p. Programoje dalyvaus tau
tinių šokių grupė, mergaičių 
choras, deklamatoriai. Popietę 
su Nek. Pr. M. Kongregacijos 
seselėmis iš Putnamo pradės 
šv. Juozapo parapijos klebonas 
kun. E. Gradeckas, padėkos žo
dį pasakys (kongregacijos virši
ninkė motina M. Augusta. Kon
gregacijos rėmėjai stengiasi, 
ikad popietė būtų gera ir kad 
svečiai ne tik iš Waterburio, 
bet ir iš kitų vietovių, pvz.. 
New Haveno, Bridgeporto, An- 

Mat, sprendžiant jau dabar iš 
didelės bilietų paklausos, jų 
gali nelikti koncerto dienai.
— Ar šiam vakarui leidžiate ir 

specialų leidinį, programą?
— Taip, tam neeiliniam įvy

kiui atžymėti išleisime apie 
50 puslapių leidinuką su prog
rama ir ansamblio veiklos ap
žvalga bei iliustracijom. Taip 
pat duosime truputį žinių ir 
apie patį šio koncerto rengėją 
— Lietuvių Bendruomenės N. 
Y. Apygardą. Kreipėmės per 
spaudą ir asmeniškai į mūsiš
kes organizacijas ir į visą pla
čiąją mūsų visuomenę, kviesda
mi per tą leidinį pasveikinti 
čiurlioniečius jų sidabrinio ju
biliejaus proga ir sykiu parem
ti šio leidinio išleidimą. Esame 
labai nustebinti, kad mūsų 
kvietimas neliko be garso. Ne 
tik mūsų visuomenė ir organi
zacijos, bet ir svetimtaučiai pa
rodė gražų 'mostą, paremdami 
mus iki tokio taško, kad mes 
išdalinsime tą leidinį ir progra
mą nemokamai visiems, kurie 
atvyks į šį jubiliejinį čiur- 
lioniečių vakarą.

— Ar turėtumėt ką daugiau 
pasakyti?

— Labai daug, bet nežinau, 
ar pateks į spaudą. Norėčiau te- 
pažymėti. kad šis koncertas, 
nors ii' rengiamas New Yorke 
lietuvių iniciatyva, yra skiria
mas visiems gyvenantiems ry
tinėj Amerikos daly. Nei vie
nas šio oakraščio lietuvis netu
rėtų praleisti šios retos progos, 
nors gyvent? ir toliau nuo 
New Yorko, pvz. Massachusetts 
valstybėje. Tai paskutinė meno 
šventė New Yorke šiais metais 
prieš adventą. čiurlioniečių 
negirdime ir nematome kas 
metai, ir nežinome, ar atsiras 
kada kita proga ansamblį vėl 
atsivežti. Tad visi pas čiurlio
niečius lapkričio 27 į Webster 
Hali, 119 East llth Str. (tarp 
3 ir 4 Ave.) New Yorke, (hs)

PRADŽIA
Sordi, iš Vokietijos — Gert 
Frobe. Anglijai atstovauja Ja
mes Fox. Netrūksta taip pat ir 
Japonijos bei eilės privačių 
bendrovių atstovų.

Tarp eilės tragiškai komiškų 
situacijų žiūrovų dėmesį pa
traukia ir tobulai iki smulkme
nų atkurti pirmųjų aviatorių 
lėktuvų modeliai, kurie su įvai
ruojančiu pasisekimu skraido 
virš debesų arba apačioje esan
čių gamtovaizdžių spalvotame 
fone.

Šis filmas su užtarnautu pa
sisekimu New Yorke ir eilėje 
didmiesčių rodomas jau kelin
tas mėnuo. Dabartiniuose teat
ruose su rezervuotomis vieto
mis bilietų kainos brangesnės . 
bet sulaukus, kol filmas bus ro
domas kaiminystės mažesniuo
se kinuose populiarioje laidoje, 
nebebus galima pasidžiaugti tik 
didžiuliame ekrane įmanomais 
specialiais efektais bei ypatin
ga garsų perdavimo sistema. 
Filmas tinkamas visiems jau
nuoliams nuo 8 iki 80 metų.

sonijos, Naugatuko ir k., galė
tų geriau susipažinti su kong
regacija, su jos dideliais lietu
vybei darbais, turėtų progos 
pasikalbėti su seselėmis ir ma
loniai visi drauge praleisti tas 
kelias valandas. Į šventę kvie
čiami visi lietuviai, kuriems 
mieli tos tvirtos lietuviškos vie
nuolijos darba ir reikalai.

Geriau bilietus užsisakyti iš 
anksto; Spaudos .knygyne, pas 
Žemaitaitienę, B. Grušaitienę, 
M. Karinauskienę, O. Kazlaus
kienę ir k. B.J.

Kas norėtų skelbtis Darbininke 
prašomas skambinti:

GLenmore 2-2923

ČIURLIONIO ANSAMBLIO kanklininkės ir moterų choras su dirigentu Alfonsu Mikulskiu. Ansam
blio koncertas New Yorke bus lapkričio 27.

(atkelta iš 3 psl ) 

nes šiandien Altas susirinko 25 
kartą savo konferencijon, o 
tai yra ilgas ir garbingas kovos 
■laikas už Lietuvai laisvės su
grąžinimą.

Balfo Centro vardu sveikino 
Alb. Dzirvonas pareikšdamas, 
kad Altas dėl savo nepailsta
mos ir ryžtingos kovos dėl Lie
tuvai laisvės atgavimo Lietuvos 
istorijoje užims labai garbingą 
vietą.

Raštu sveikino: V. Sidzikaus
kas — Vilko. Pavergtųjų Tau
tų Seimo ir Lietuvos Laisvės 
Komiteto vardu. Vyt. Volertas 
— JAV LB Tarybos vardu, dr. 
Balukas ir A. Rėklaitis — 
Lietuvių Fondo vardu. Lietuvos 
generalinis konsulas New Yor
ke Vyt. Stašinskas ir telegrama 
suvažiavimą pasveikino senato
rius Paul Douglas (dem. iš Illi
nois).

Perėmęs suvažiavimo pirmi
ninkavimą. dr. J. Valaitis pas
veikino šiltais žodžiais pirmi
ninką L. Šimutį ir jo nepailsta
mą. sėkmingą ir ryžtingą vado
vavimą Altui per 25 metus, o 
taip pat ir dr. P. Grigaitį, pa
sveikusi po sunkios ligos ir vėl 
esantį mūsų tarpe.

Pirmininkas L. šimutis pada
rė platų, išsamų pranešimą apie 
Alto Valdybos nuveiktus dar
bus praeitais metais. Finansų 
sekretorius J. Talalas suvažia
vimui padarė finansinį praneši
mą, o iždo globėju raštą per
skaitė V. T. Kvetkas. Visi pra
nešimai buvo suvažiavimo vien
balsiai priimti.

Pirmininkas L. šimutis taip 
pat padarė apžvalginį praneši
mą apie Alto veiklą per 25 me
tus. Pranešimo pabaigoje jis 
pareiškė, kad iš Alto Valdybos 
pirmininko pareigų pasitraukia.

Posėdį tęsiant toliau, politi
nių grupių ir organizacijų, su
darančių Altą atstovai, nuošir
džiai įvertino ilgametį Alto pir
mininke L. Šimučio darbą, jo 
energingą veiklą per ketvirtį 
šimtmečio, ir prašė toliau pasi
likti savo pareigose. Tačiau L. 
Šimutis nebesutiko. Tad, jis su
važiavimo aklamacijos būdu iš
rinktas Alto garbės pirminin
ku.

Praeitu metu suvažiavime 
buvo sudaryta Alto statuto pa
keitimo — papildymo komisi
ja. kuri buvo įpareigota šiam 
suvažiavimui pateikti savo pio- 
jektą. Suvažiavimui toliau pir
mininkavęs T. Blinstrubas pap
rašė tos komisijos pirmininką 
dr. J. Valaitį referuoti tos ko
misijos paruoštą statuto keiti
mo projektą. Tame projekte 
buvo numatoma pakeisti Alto 
senojo statuto 10, 17, 27 ir 28 
straipsnius. Tie straipsniai bu
vo pagrindiniai išdiskutupti su
važiavime ir pateikti balsuoti. 
Buvo balsuota slaptu balsavi
mu šaukiant atstovus vardais. 
Tačiau nė vienas iš minėtųjų 
statuto punktų, naujai sureda
guotų, nesurinko balsų daugu
mos. Statutas liko nepakeistas.

ALTO SUVAŽIAVIMAS CHICAGOJE
Toliau buvo svarstyti Lietu

vos išlaisvinimo reikalai. Su
važiavimas priėmė visą eilę 
reikšmingų rezoliucijų, kurios 
spaudoje bus paskelbtos atski
rai. Rezoliucijų priėmimui ir 
svarstymui vadovavo Alto Val
dybos vicepirmininkas inž. A. 
Rudis.

Altą sudarančios ideologinės 
grupės, patriotinės organizaci
jos ir abu didieji lietuvių susi
vienijimai į sekančių metų Al
to sudėtį delegavo šiuos savo 
atstovus:

Amerikos Lietuvių Romos 
Katalikų Federacija — prel. I. 
Albavičius. muz. A. Aleksis, V. 
Kvetkas. E. Paurazienė, A. Ru
dis. J. Stukas ir dr. K. Šidlaus
kas. Amerikos Lietuvių Social
demokratų Sąjunga — S. Bre- 
des. Jr., dr. P. Grigaitis, M. 
Gudelis. T. Matas, S. Michelso- 
nas. J. Skorubgkas. J. Talalas. 
Amerikos Lietuvių Tautinė Są
junga — V. Abraitis. E. Bart
kus, dr. S. Biežis, T. Blinstru
bas. J. Jurkūnas. K. Karpius ir 
T. Trečiokas. Amerikos Lietu
vių Tautinė Sandara — E. De- 
venienė. S. Gegužis. M. Kaspe- 
raitis. J. Lekys. M. Vaidyla. A. 
Wells ir J. Zuris, Šviesos San
taros Federacija — V. Adam- 
kavičius, R. Mieželis ir

ARTĖJANČIOMS ŠVENTĖMS
seniausia, viena iš pirmųjų siuntinių firmų Amerikoje

GLOBE PARCEL SERVICE
INC.

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

Visomis šventėms dovanomis kreipkitės i mus 
ir mūsų skyrius.
Vyriausia Įstaiga

Globe Parcel Service, Ine.
716 Walnut St., Philadelphia, 

CENTRINĖ ĮSTAIGA 
NEW YORKUI
220 Park Avenue South
Phone: 982-8410
Uptown
PHILADELPHIA, Pa. 19123
632 W. Girard Avenue
WAInut 5-8878
BALTIMORE 24, Md. 
3206 Eastern Avenue 
DI 2-2374
BOSTON South 27, Mass.
390 West Broadway
AN 8-8764
CHICAGO 32. III. 
4102 Archer Avenue 
FR 6-6399
Branch

CHICAGO 22, III. 
2242 W. Chicago Avenue 
BE 5-7788
CLEVELANDS, Ohio 
7023 Superior Avenue 
UT 1-0807
DETROIT 10, Mich. 
6460 Michigan Avenue 
TA 5-7560 
ELIZABETH, NJ. 
943 Elizabeth Avenue 
EL 4-7608
HAMTRAMCK 12, Mich. 
11415 Jos. Campau Avenue 
TO 8-7940 

VINELAND, N.J., West Landes Ave.
Parish Hall —Tel. 691-8423
Atidaryta tik penktadieniais nuo 6 vai. vak. iki 9 vai. vak.

dr. J. Valaitis. Amerikos Lietu
vių Romos Katalikių Moterų 
Sąjunga — S. Diržiene, G. Ke- 
nebienė ir E. Vilimaitė. Lietu
vos Vyčiai — M. Andrikytė. R. 
Boris ir M. Činikienė, SLA — 
P. Dargis, B. Pivoronienė ir E. 
Mikužiūtė, LRKSA — prel. J. 
Boll, L. Simutis ir dr. V. Ši
maitis.

Lietuvių Studentų Sąjunga 
savo delegatų nepateikė; pada
vė suvažiavimui atskirą pareiš
kimą raštu.

Ateinantiems metams ALT 
Centro Valdybą sudarys: E. 
Bartkus, T. Blinstrubas, P. Dar
gis. dr. P. Grigaitis, A. Rudis, 
dr. K. Šidlauskas, dr. V. Šimai
tis. J. Talalas, M. Vaidyla, dr. 
J. Valaitis ir J. Zuris. Iždo glo
bėjai — V. Abraitis, S. Bre- 
des. Jr., V. Kvetkas ir B. Piva 
ronienė.

Suvažiavimas pasveikino 
JAV prezidentą Lyndon B. 
Johnson, taip pat įpareigojo 
naująją Alto Valdyba parengti 
sveikinimą pavergtos Lietuvos 
lietuviams ir ji perduoti už ge
ležinės uždangos radijo ban- 
vomis. Taip pat priėmė atski
rą rezoliuciją dėl bendradarbia
vimo ir ryšių palaikymo su ru
sų bolševikų pavergta lietuvių 
tauta.

(ALT Inf.)

Pa. 19106; Tel. WA 2-0100 
KANSAS CITY, Kansas 
18 S. Bethany
AT 1-1757
LOS ANGELES 26, Calif. 
3216 Sunset Blvd. 
NO 5-9887
MIAMI 37, Florida 
2755 Biscayne Blvd. 
FR 9-8712
MINNEAPOLIS 14, Minn. 
217 E. Hennedin 
FE 2-4908

NEW BRITAIN, Conn. 06051 
% N. Yazkewich 
165 Hartford Avenue
OMAHA 7, Nebr. 
5524 S. 32nd Street 
731-8577
PITTSBURGH 22, Pa. 
346 Third Avenue 
GR 1-3712

ROCHESTER 21, N.Y. 
683 Hudson Avenue 
BA 5-5923
SAN FRANCISCO 22, Calif. 
1236 Ninth Avenue 
OV 1-4229
SEATTLE, Washington 98103 
1512 N. 39th Street 
ME 3-1853
TRENTON, N.J. 
730 Liberty Street 
LY 9-9163
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Pasirengimai lapkričio 13 žygiui ,,,,, „, Į n- ■

IŠ VISUR
Paskutiniai pasiruošimai lap

kričio 13 manifestacijai New 
Yorke jau baigiasi. Atgal dairy
tis nėra ko ir atgalios negrįši- 
me. Einame ir eisime tiktai pir
myn, nors tebesiranda sulaiko
mų balsų, esą tuo žygiu Lietu
vai nepriklausomybės neatgau
sime. Gerai žinome, kad Mas
kva tekių manifestacijų ne
mėgsta. Ji nepagailėtų daug di
desnių sumų, kad tik tokių ma
nifestacijų nebūtų. Jiems bus 
duriama i akį Lietuvos paver
gimas ir kclonizacija. Juo su
sirinks didesnis skaičius de
monstrantų žygiui į Jungtines 
Tautas, tuo bus didesnis pasi
sekimas. Kai mes patys kovosi
me, tai ir kiti mums padės.

SUAUKOJO APIE 2000 DOL.
Clevelande (Ohio) lietuvių vi

suomenė mielai aukojo ir tebe- 
aukoja manifestacijos reikalui. 
Iki spalio 20 jau .pasiųsta Į New 
Yorką 1,600 dol. Aukos tebe- 
plaukia. Jas galima įteikti KL- 
NA skyriaus ižd. L. Leknickui, 
(3142 Redwood Rd., Cleveland 
Hts. 18. Ohio 44118. Sekmadie
niais aukas priims liet, parapi
jos salėje po lietuviškų pamal
dų.

Į New Yorką vykstama auto
busais. Kelionė ten ir atgal kai
nuoja 19 dol.

Cleveland© skyrius yra ga
vęs 500 bilietų Įeiti Į Madison 
Square Garden. Juos galima įsi
gyti iš anksto. Kaina 1-3 dol.

(L.Žv.)
Dešimt klebonu — visi 

remia žygi
Wyomingo klony, Pennsylva- 

nijoje. lietuviai intensyviai ruo
šiasi lapkričio 13 žygiui New 
Yorke. Tuo reikalu rūpinasi ko
misija. kurią sudaro kun. B. 
Danis, V. Paulauskas ir A. Nor
vaiša. Komisija aplankė visus 
šios apylinkės klebonus ir iš vi
sų dešimties gavo pilną mani
festacijai pritarimą. Garso re
daktorius Matas Zujus paruošė 
specialų atsišaukimą į lietuvių 
visuomenę. Lietuviškai bei ang
liškai jo atspausta keletas tūks
tančių ir išplatinta. Žygis garsi
namas ir vietos amerikiečių 
spaudoje. Nuolat skatina Lietu
vių Bendruomenės radijo valan
da. Šioje programoje. Pittsto- 
ne. be jokio atlyginimo dirba 

. pranešėja N. Tunkevičiūtė-Ba- 
jorienė. čia gimusi lietuvaitė. 
Pittstono šv. Kazimiero parapi
jos klebonas kun. J. Kasakai- 
tis pirmas prisidėjo svaria au
ka ir skatina į žygi parapijos 
biuletenyje. Lapkričio 13 at- 
vyksime nemažai! (V. R.).

Tamsu ir baisu — negalime 
tylėti!

Kearny, New Jersey, visi su
krutę dalyvauti manifestacijoje. 
Komitetui vadovauja klebonas 
kun. J. Sharnus. Parapijos biu
letenis skiria daug vietos ragi
nimui aukoti ir važiuoti, pirkti 
bilietus į Madison Square Gar
den. Lietuvių K. B. Centras pa
aukojo 100 dol., lietuvių pilie
čių klubas nupirko 20 bilietų ir 
davė skelbimą už 120 dolerių.

MATAS MILUKAS, atšventęs 80 metų sukaktį, savo vaikų, vaikaičių ir giminių tarpe.

Prie bažnyčios surinkta 76.60 
Aukų lapais energinga ir pasi
šventusi B. Maciejauskienė jau 
surinko 119 dol. Samdomas spe
cialus autobusas vykti į New 
Yorką. Čia gimę lietuviai kal
ba: ‘ ‘Turime naują bažnyčią, 
kleboniją, mokyklą, vienuoly
ną, du puošnius klubus ir ban
ką, bet neturime laisvo susisie
kimo su Lietuva. Ta mūsų tė
vų žemė didelę skriaudą ken
čia. Ten tamsu ir baisu — ne
galime tylėti!”. Visi į žygį (SS)

— Lietuviu Skautu Sąjungos 
Tarybzs Pirmija skelbia: 
“Lietuviškas jaunimas šių me
tų lapkričio 13 organizuotai 
vyksta į New Ycrką ten, Jung
tinių Tautų Organizacijai, pa
reikšti reikalavimą, kad Sovie
tai pasitrauktų iš Lietuvos.

Lietuvių Skautų Sąjungos na
riai kviečiami dalyvauti šiame 
žygyje ir remti jį savo lėšomis. 
Atlikime pareiga tėvynei!”

Autobusai streikuoja, 
bet mes važiuosim

Hartfordo komitetas veikia 
gana intensyviai: renka au
kas, platina bilietus, organizuo
ja autobusais ekskursiją į New 
Yorką. Iki šiolei aukų jau su
rinkta per 10 0 0 dol. Bilietai 
platinami sekmadieniais po baž
nyčia nuo 8 vai. iki 12 vai. die
ną ir L.A.P. klube nuo 4 vai. 
iki 7 vai. vakare. Ten pat gali
ma užsiregistruoti vykti auto
busais. Moksleiviams ir studen
tams bilietai parduodami tik 
po vieną dolerį, jeigu vyksta su 
tėvais ar pažįstamais. Hartfor
de bilietų pardavimas baigia
mas lapkričio 7. Prašoma įsigy

NORWOOD, MASS.
Spalio 26 Darbininke Jonas 

Pečiulis klausė kas bus kaltas 
dėl snaudulio. Kaltina ALR Ka
talikų Federacijos 10-to sky
riaus pirmininką, buvusi šiuo 
metu bendros komisijos pirmi
ninką. ir sako: mūsiškiai nei 
patys dirba, nei kitus ragina. 
Jonas Pečiulis nenurodo, ko
kios organizacijos tą bendrą ko
misija suorganizavo ir ką turi 
jos veikti.

Tą bendrą komisiją suorgani
zavo Norwoodo ALR Katalikų 
Federacijos 10-tas skyrius ir A- 
merikos Lietuvių Tarybos sky
rius. Komisiją sudarė 3 asme
nys iš Federacijos 10 skyriaus, 
3 asmenys iš Alto skyriaus. Jų 
tikslas buvo rengti Lietuvos 
nepriklausomybės minėjimą.

Tos bendros komisijos pirmi
ninkas vienais 'metais būna iš
rinktas iš Federacijos skyriaus, 
kitais — iš Alto skyriaus.

Ta bendra komisija kasmet 
surengia Lietuvos nepriklauso
mybės minėjimus, surinktus pi
nigus pasiunčia Amerikos Lie
tuvių Tarybai. Taip komisija 
veikia jau 8 metus.

Buvęs pirmininkas gruodžio 
mėnesį turi sušaukti Federaci
jos ir Alto skyrius ir sudaryti 
naują komisiją naujam minėji

ti iš anksto, nes New Yorke bi
lietai bus parduodami tik bal- 
keniniai. Autobusais vykti re- 
gistrauoja B. Zdanienė, G. Alek
sandravičienė ir F. Bočiūnaą. 
Autobusu ten ir atgal asme
niui 4.50 dol., o moksleiviam 
ir studentams tik pusė karnos. 
Nusamdyti tolimos distancijos 
autobusai, ir su Connecticut© 
Co. streikuojančiais nieko ben
dro neturi. Iki šiol užsirašiusių 
važiuoti yra dar tik 65 asmens. 
Būtų gera, kad susidarytų bent 
trys autobusai, t.y. 117 asme
nų. J. Bernotas

— Pasaulio lietuviu Jauni
mo Kongreso Komitetas sveiki
na lapkričio 13 dienos žygio į 
Jungtines Tautas iniciatorius, 
koordinatorius ir bendradarbius 
Tegul šis žygis Jaunimo Metų 
eigoje, paskatina mus visus ak
tyviai įsijungti į Lietuvos lais
vinimo kovą ir lai Jaunimo Me
tai atneša laisvę mūsų paverg
toms sesėms ir broliams. Visi, 
jauni ir seni, dalyvaukime Ma
nifestacijoje, New Yorke, lap
kričio 13-tą (Algis Zaparackas 
PLJK pirmininkas)

— Lietuviu Veteranę Sąjun
gos Ramovė Centro Valdyba 
Chicagoje, apsvarsčiusi spalio 
20 posėdyje komiteto Lietuvos 
nepriklausomybei atstatyti ren
giamos lapkričio 13 manifesta
cijos New Yorke reikalą, nu
tarė: žygiui pritarti, paskirti iš 
savo kasos piniginę auką ir 
paskatinti per spauda savo sky
rius. kad jie prisidėtų prie 
manifestacijos savo gausiu da
lyvavimu su vėliavomis ir lė
šomis pagal išgales.

mui. Jonas Pečiulis dabar ir ap
kaltino Federacijos 10 sky
riaus pirmininką.

Kai praėjusiais metais bend
ros komisijos pirmininku buvo 
iš Alto skyriaus, tai jis nei su
sirinkimo nešaukė, kad būtų 
sudaryta minėjimui komisija. 
Federacijos 10 skyrius turėjo 
šaukti susirinkimą ir sudaryti 
bendrą komisiją. Ilgai reikėjo 
laukti, kol Alto skyrius išrinko 
atstovus į komisiją. Turėjo jų 
būti trys, o buvo tik du.

Jonas Pečiulis tada tylėjo ir 
nerašė laikraštyje, kas bus kal
tas dėl snaudulio. Gal jam pa
tiko tas asmuo. Alto atstovas, 
buvęs bendros komisijos pirmi
ninkas praėjusiais metais. Atro
do. kad bendras lietuvybės rei
kalas Jonui Pečiuliui neperdau- 
giausia rūpėjo, jei praėjusiais 
metais to nematė, o šiemet už
sipuola pirmininką.

Žygio į Jungtines Tautas at
veju reikia pasakyti, kad ne vi
si gali dalyvauti, bet visi gali 
paremti savo auka.

Amerikos LRK Federaci
jos 10 skyriaus pirmininkas 
ir šiuo metu buvęs bendros 
komisijos pirmininkas

Vincas J. Kudirka

s**'

OPERETĖS CHORAS dainuoja savo metiniame koncerte spalio 30 Apreiškimo parapijos salėje. Diriguoja 
Vytautas Strolia. Nuotr. V. Maželio.

LIETUVIŲ RELIGINIS KONGRESAS WASHINGTONE
šiluvos koplyčia Marijos 

šventovėje Washingtone baigia
ma įrengti ateinančiais metais. 
Pašventinimas numatytas rug
sėjo 4, sekmadienį. Ryšium su 
tom iškilmėm, rugsėjo 3 -5 
(Darbo šventės savaitgalyje) or
ganizuojamas taip pat JAV lie
tuvių religinis kongresas. Apie 
jį buvo galvota daug anksčiau 
negu pradėta statydinti koply
čia. Kunigų Vienybės suvažiavi
muose tą klausimą buvo judi
nęs kun. VI. Budreckas. Pra
dėjus rinkti aukas koplyčiai 
statyti, nutarta religini kongre
są sujungti su jos pašventini
mu. Kunigų Vienybės paskuti- 
-niame susirinkime Chicagoje 
buvo sudarytas kongresui reng
ti komitetas/ Jis buvo susirin
kęs posėdžiui rugsėjo 29 Mas- 
petho lietuvių parapijos salėje. 
Pasitelkęs dar 'naujų narių, išsi
rinko tekios sudėties vykdomą
ją valdybą:, pirmininkas prel. J. 
Barkūnas, vicepirmininkai
P. Minkūnas. J. Bclevičius 
Boley, dr. A. Šlapelytė-Janacci, 
sekretoriai — kun. V. Dabušis 
ir kun. St. Raila, ižd. kun. L. 
Jankus, muzikos reikalų vedė
jas kun. VI. Budreckas.

Kongresui, kaip minėta, nu- - 
matytos trys dienos: rugsėjo 3. 
4 ir 5. Rugsėjo 3, šeštadienį, 
kongresas pradedamas Ameri
kos Liet. Kat. Federacijos suva
žiavimu. Tos dienos vakare bus 
meno ir literatūros vakaras, da
lyvaujant rašytojam ir solistam. 
Rugsėjo 4. sekmadienį, apie 1 
vai. popiet iškilminga tautinė ir 
religinė manifestacija Katalikų 
Universiteto sporto salėje. Jos 
metu visų dalyvių balsu per
skaityta deklaracija bus įrašyta 
marmurinėje lentoje ir padėta 
Šiluvos koplyčioje. Manifestaci
ja baigsis eisena į Marijos 
šventovę, kur bus Šiluvos kop
lyčios pašventinimas ir iškil
mingos mišios apie 4 vai. po-

BALTIMORES ŽINIOS

New Yorke veš du autobusai, 
kurie išvyks nuo lietuvių sve
tainės 6 vai. ryte. Kiti važiuos 
automobiliais. Įsijunkime visi į 
jų gretas!

Halloween šekiai spalio 30 
smagiai praėjo šv. Alfonso pa
rapijos salėje. Rengė suaugusių
jų klubo nariai. Už geriausias 
kaukes ir įdomiausius kostiu
mus suteiktos premijos. 

išsimėię po visą miestą. Visi 
kviečiami dalyvauti šioje vaka
rienėje. Vakarienė prasidės 5 
vai. šeimininkės pagamins 
skanių valgių. Visus svečius pri
ims ir gerai pavaišins parapi
jos sodalietės ir Šv. Vardo 
draugijos vyrai, šokiams gros 
geras orkestras.

Čiurlionio ansamblio 25 me
tų jubiliejinis koncertas ir iš- 
'kilmingi pietūs bus lietuvių sve- 

Atgal prie Dievo — Back to tainės salėje sekmadienį, lap- 
God sąjūdžiui vadovauja Ame- kričio 28. Koncertas prasidės 
rikos legienierių organizacija. 
Lietuvių Posto 154 nariai ir jų 
padėjėjos ateinantį sekmadie
nį dalyvaus 8:30 v. bažnyčioje. 
Mišias aukos kapelionas kun. 
A. Dranginis. Kviečia visus da
lyvauti.

Metinė parapijos vakarienė 
šiemet įvyks sekmadienį, lap
kričio 14, šv. Alfonso mokyk
los salėje. Tai gera proga vi
siems pasimatyti su savo seniai 
matytais pažįstamais, kurie yra

piet. Vakare numatytas banke
tas viešbutyje su menine prog
rama — Dainavos ansamblio ir 
solistų. Rugsėjo 5, pirmadienį, 
Darbo šventėje, atskirų katali
kų organizacijų posėdžiai ir už
baiga kongreso.

Kongreso metu, be to. mano
ma surengti lietuvių religinio 
meno ir Lietuvos bažnyčios per
sekiojimo dokumentinė paro
dos. Mat. 1966 sueina 40 metų, 
kai buvo įsteigta atskira Lie
tuvos bažnytinė provincija — 
(1926). Kongrese norima pami
nėti ir tą isterini įvykį.

Kongreso muzikinė komisija, 

Miami radau dr. St. Tamošai
tį žolę bepjaunantį savo sodely
je. kuris terasom nusilei
džia i ramų kanalo vandenį. 
Paskutinieji uraganai nepalietė 

— jo rezidencijoje milžiniškų la_a- mas,. pirmutinis kėlė šį klausi
mą liet, organizacijų susirinki
muose. aiškindamas manifesta
cijos reikšmę, jos svarbumą 
tautai ir prašydamas skirti au
kų. Alto sk. aukavo 50 dol.. 
Sandara — 25, SLA 44 kp. — 
15. dr. St. Tamošaitis — 1C 
del. Viso sudėtas 100 del. Pini
gai jau išsiųsti ir pakvitavimai 
gauti.

Dr. S. Tamošaitis yra Alto 
skyriaus • Miami pirmininkas. 
Balfo — vicepirmininkas. San
daros valdybos narys. Jis dar 
daugiau pažįstamas iš savo vi- 
suominio stambaus veikimo Cle
velande. Keletą metų ėjo ten 
Balfo direktoriaus pareigas, dir
bo Susivienijime. Lietuvai Va
duoti Sąjungoje. Jis yra davęs 
16 affidavit© lietuviam bėgliam 
ir kai kuriuos jų pas save pri
glaudęs. Tada jis turėjo Cleve
lande visą “dvarą“ — 4 ha plo
tą. kur buvo lietuvių organizuo
jami pirmieji pobūviai ir gegu
žinės. Tenai užsimezgė maloni 
bičiulystė senųjų ateivių su 
naujaisiais. Ir Miami daktaras 
savo maloniu būdu jungia vie
nus ir kitus, nors naujųjų atei
vių čia tik ant pirštų skaitomos 
šeimos. J. Narūne

gų, linksmai tebešvitinčių stik
lais.

— Audros mūsų namus ap
lenkia — kaip visuomet juokau
ja daktaras.

Ak, tie žemaičiai! Vis su juo
ku ir sąmojais. Ir daktaras, di
džiuodamasis žemaitiška kilme, 
pasakojo, kaip mažas būdamas 
šokinėjo nuo didžiulio akmens 
Pukiniškių dvarelyje (netoli A- 
riogalos) savo gimtinėje.

Kukli, rimta žemaitė jo žmo
na, Bronė Andrijauskaitė, užau
ginusi dabar jau aukštesniuo
sius mokslus išėjusius tris vai
kus: Aldoną — med. gydytoją. 
Rūtą — slaugę ir jauniausiąjį 
Vytautą, bestudijuojanti medi
ciną.

Daktaras St. Tamošaitis ru
denėjančias dienas praleidžia 
ne vien tik aplink savo namus 
betriūsinėdamas. Jis Miami lie
tuvių kolonijoje, kur absoliu

2 vai. popiet. Dalyvaus Mary
land© gubernatorius Millard Ta- 
wes. baltimorės galva Theo
dore McKeldin ir kiti aukšti 
pareigūnai.

Po koncerto iškilmingi pie
tūs bus lietuvių svetainės Kle
vų kambaryje. Prekybininkas 
Jonas Jokubauskas yra šio pa
rengimo iniciatorius. Jis kviečia 
visus* gausiai dalyvauti koncer
te ir iškilminguose pietuose

Jonas Obelinis 

kuriai vadovauja kun. VI. Bud- 
reckas, yra jau provizoriškai 
numačiusi, kas bus grojama 
vargonais pamaldų metu, kas 
giedama visų dalyvių, solistų ir 
chorų. Stambiausią programos 
dalį atliks Dainavos choro an
samblis iš Chicagos. apie 140 
žmonių; dalyvaus taip pat kiti 
artimesni parapijų c horai. 
Siam darbui pravesti yra suda
rytos atskiros .komisijos Chica
goje ir New Yorke; abiejų gar
bės pirmininku yra prof. J. 
Žilevičius, ryšininku ir kongre
sui rengti komiteto atstovu — 
kun. VI. Budreckas. (s) 

čiai visi seni žmonės, senieji at
eiviai. lyg šviesus spindulėlis 
tarp jų. Štai ir dabar, sužino
jęs apie ruošiamą žygį Į Jung
tines Tautas: nieko nelaukda-

Kalėdiniam paštui tvarkyti 
JAV pašto departamentas yra 
pramatąs pasamdyti 147,0 0 0 
laikinų tarnautojų. Šiam dar
bui gali kandidatuoti kiekvie
nas. praėjęs civilinės tarnybos 
komisijos patikrinimą. Žinoma, 
pirmenybė teikiama tiem, ku
rie jau turi patirtį iš ankstes
nių kalėdinio sezono darbų. 
Dalis tų tarnautojų bus pradė
ta priimti nuo gruodžio 4. bet 
jų didžiausias skaičius pasieks 
apie gruodžio 13. Apie priėmi
mo sąlygas teirautis savo pašto 
įstaigoje.

Nikelio kasyklos Sudbury, 
Kanadoje, yra laikomos didžiau
sios pasaulyje. Jas nuolat tobu
linant. paskutiniu laiku paskir
ta net 79 milijonai dol. jų pa
gerinimui.

— $v. Alfonso lietuvių para
pija Baltimorėje ir šiais metais 
yra suaukojusi misijom rem
ti daugiausia iš visų kitų. Bai- 
timerės ai kidiecezijos savaitraš
tis ’Catholic Review* spalio 15 
skelbia, kad šv. Alfonso parapi
jos aukos sudaro 103.370.02 
dol. Kiek didesnės sumos, bet 
nepalyginamos su lietuvių yra 
šv. Anta/.o parapijos (17.517. 
45). šv. Teresėlės 115.482.00) 
ir iv. Juozapo (14.331.92). Šv. 
Alfonso lietuvių parapijos kle
bonu yra prel. d r. L. Mende- 
lis.

— šv. Kazimiero lietuvių pa
rapijos Los Angeles 25 melų 
sukaktis bus minima ateinan - 
čiais metais birželio 19. Para
pijos istoriją baigia paruošti ra
šytojas Jurgis Gliaudą. Knyga 
turės apie 150 puslapių ir apie 
100 nuotraukų.

— Prel. dr. J. Tadarauskas, 
Hamiltono lietuvių parapijos 
klebenąs Kanadoje, pakviestas 
i pasaulinį liturginį suvažiavi
mą Romoje. Ten išskrenda 
lapkričio 4: grįž gruodžio 8. 
užsibaigus visuotiniam Vatika
no susirinkimui.

— Dr. Jono Balio studija 
‘Lietuvių liaudies pasaulėjau
ta* leidžiama Pedagoginio Litua
nistikos Instituto Chicagoje. 
Lietuvių Tautinis Akademinis 
Sambūris išleidimui paskyrė— 
1200 dol.

— Lietuviu Veteranu Sąjun
ga ’Ramovė* yra pasiryžusi iš
leisti Lietuvos nepriklausomy
bės kovų istoriją.

— Kun. K. Batutis ir kun. V. 
Martusevičius šv. Kazimiero ir 
Šv. Jurgio lietuviškų parapijų 
klebonai Philadelphijoje. baž
nytine rinkliava, mišių intenci
jomis ir savo asmenine auka 
per kun. P. Urbaitį nuoširdžiai 
pagelbėjo sunkiai besiverčian
čiai Lietuviu Saleziečiu ištaigai 
Italijoje.

— Pax Romana šiaurinės A- 
merikos komisijos susirinkimas 
įvyko Katal. Universitete Wa
shingtone. Studentam ateitinin
kam atstovavo SAS užsienio 
skyriaus vedėjas Saulius Sužie
dėlis. jo padėjėja Vėjūnė Svo
tely tė ir Nastutė Umbrazaitė.

— Mūsų paaukotas pinigas 
dirbs už mus.— “Mielas ir %
brangus tautieti, paaukodamas 
Lietuvių Fondui keletą šimtų 
ar tūkstantinę atliksi didelį 
darbą savo mielos ir brangios 
tėvynės labui. Laiko dantys su
naikina akmens ir mūro pa
minklus. gi tavo auka Lietuvių 
Fondui pastatys tau amžina pa
minklą ir busimosios kartos 
niekad tavęs neužmirš ir tavo 
vardas liks įamžintas garbingų
jų tautiečių eilėse". Taip krei
piasi į bostoniečius Bostono 
Lietuvių Fondo vajaus komite
tas. Įsirašyti į LF narius gali
ma per visus LB skvrius ir tie
siog adresu: 6643 So. Maple
wood Chicago. Ill. 60629.

FILATELISTAI!

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

REQUEST
RECORD

Naujausio' ir geriausios auten
tiško* ilgo grojimo lt< lu< Skus 
Į>lok\hlč\. Neimkite pakaitalų, 
žiūrėkite “REQUEST*” ženklo. 
Galite gauti savo apylinkės 
krautuvėse ail>a užsakyti ad
resu:

REQUEST RECORDS, Inc. 
66 Mechanic St.

New Rochelle. N. Y.

Prarykite nemokamų .katalogų.
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O KO KO?
DAINA APIE DRĄSUOLĮ

Visur jis ėjo
Ir vis budėjo:
Už j( ki izmą
Galvos nedėjo.

Balas išbraidė.
Varles išbaidė.
Daug matė vargo.
Bet pats nevargo.

Nei šuns, nei veršio
Jis nebijojo.
Nes vieną glostė.
Ant ‘kito jojo.

Leonardas Žitkevičius

ZIPERIO AMŽIUS

r Ziperio amžius pakelia pirštą 
Ir paspaudžia mygtuką.
Ratus ir. žmones jis taip suka.
Pakelia pirštą ir ziperiu virsta.

Ziperio amžius — taurus 
liberalas.

Visic ms jis laisves dalina.
Nuo Berlyno atplėšęs Berlyną.
Ziperio amžiaus —taiko idealas.

Ziperio amžius teisėtai širsta. 
Kad sagos konservatyvios 

baisiai.
Nei jos miršta, nei ziperiais 

virsta.
Lyg jo kilnūs darbai būt 

bevaisiai.

Leonardas Žitkevičius

DIALOGAS

— Kas yra. kad Juzytė visada 
dėvi juodais drabužiais?

— Gedulas. Liūdi del vyro.
—• Betgi ji niekada ir netu

rėjo vyro.
— Dėl to ir liūdi.

—o—
— Penas seržante, prašau 

leisti man vesti.
— Ka tu sugalvojai. Kiprijo

nai! Nevesk, niekad nevesk, 
nes kitaip po dvidešimties me
tų mes kariuomenėje turėsim 
vėl teki asilą.

—o—
— Vaikai paveldi tėvų inteli

genciją.
— Aš tai žinau, brangusis, 

bet tau teko tą paveldėjimą 
pasidalyti su tieikos tavo brolių.

— Aš vedžiau savo dabarti
ne žmoną tik dėl to. kad ji iš
siskyrė iš visų kitų moterų.

— Tikrai? O kuo ji buvo ki
tokia?

— Ji buvo vienintelė, kuri 
norėjo už manęs tekėti.

ATSAKYMAI TEISINIAIS 
KLAUSIMAIS

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

Ar galime patraukti į teismą
Kai tik atvykom iš Vokieti

jos, viena Chicagos mokykla 
(Gear Training School), sužino
jus mūsų adresą, pradėjo siun
tinėti laiškus reklamas, kad ma
no vyras stotų į jų mokyklą. 
Rašė, kad vėliau gausiąs gerai 
apmokamą darbą, gi pareiški
mas (application) nieko neįpa
reigoja. Po keliolikos tokių laiš
kų vyras apsisprendė nueiti 
pažiūrėti tos mokyklos. Vyras 
tada dar nemokėjo kalbos. Jie 
paprašė, kad jis tik pasirašytų 
ir Įmokėtų 50 dol. ir pradėtų 
lankyti jų mokyklą. Vyras taip 
ir padarė.

Po vienos savaitės lankymo 
vyras pradėjo skųstis dideliais 
galvos skausmais ir svaiguliu. 
Sakė, kad negalįs pernešti dujų 
ir triukšmo per 8 valandas. Be 
to, vieną dieną, važiuojant iš 
darbo, buvo sužeistas kito as
mens. Aš pranešiau mokyklai, 
kas Įvyko. Sekretorė apgailesta
vo ir sakė, kad grąžins pusę de
pozito pinigų. Vyras lankė -mo
kykla vieną savaitę, o savaitės 
mokestis buvo 18.50. Vyras dėl 
sužeidimo toliau mokyklos ne
galėjo lankyti. Tačiau praėjo 
mėnuo ir antras — niekas ne
grąžino depozito. Praėjo ir me
tai. Mes numojom ranka ir lai
kėm reikalą baigtu.

Beveik po trijų metų gavo
me laiška iš tos mokyklos, kad 
mano vyras mokyklai yra sko
lingas 680 dol. už mokslą. Mes 
skambinome telefonu ir aiški- 
nom, kad vyras mokyklą lankė 
tik savaitę, jos nebaigė, kad 
mum buvo žadėta net dalis de
pozito grąžinti. Jie vis tiek bylą 
perdavė vienam advokatui. Jis 
siuntinėjo laiškus, skambino te
lefonu. ėmė prie durų atei 
dinėti ragindamas mokėti. 
Vieną kartą gavome šaukimą 
i teismą. Tą rytą buvo labai 
blogas oras, ir mes. nors ir 
stengėmės, bet pasivėlavome 
50 minuęių. Atvykę sužinojom, 
kad mums priteisė visa sumokė
ti tai mokyklai. Mano vyras ir 
aš dar bandėm aiškintis, bet tei
sėjas tik išbarė, kad i teismą 
pavėlavom.

Po kelių dienų advokatas 
mano vyro -darbovietėje sulai
kė vyro algą. Mano vyras taip 
pergy veno, kad metė darbą, o 
po kelių dienų gavo širdies 
smūgi ir gulėjo ligoninėje tris 
savaites. Ir dabar nieko nega
li dirbti: atrodo, kad yra gavęs 
stiprų nervų sukrėtimą. Tas ad
vokatas vėl siuntinėja grasini
mus. kad vėl duos i teismą ir t. 
t.

Gerbiamoji advokate, ar gali 
čia. tekioje demokratijos šaly
je, dėtis tokie dalykai?! Patar
kite. kur kreiptis ir ką daryti. 
Mum kiti sako, kad mes tą mo
kykla patrauktume i teismą, ir 
ji už viską turėtų atsakyti. Ar 
tas galima? O.K. Illinois

—o—
Atsakymas

Atrodo, kad tamstos vyras 
pasirašė “installment” kontrak
tą, pagal kuri pasižadėjo sumo
kėti apie 700 dol. už tam tik
rą “mokslą” (training course). 
Šitoks kontraktas yra vienetas, 
nors už ji ir mekama dalimis. 
Tekią sutarti pasirašius, Įsi
pareigojama užmokėti visą su
ma. nors mokykla ir nebūtu 
lankoma. Nei tamstos vyro 
prasta savijauta, nei automobi
lio katastrofa pasirašyto Įsipa
reigojimo nekeičia. Nieko ne
reiškia sekretorės pažadas grą
žinti pusę depozito, nes ji ne
turi teisės kalbėti mokyklos 
vardu. Ji yra sekretorė, o ne 
atsakingas pareigūnas, kuris 
kalba mokyklos vardu. Kiekvie
nu atveju teks pažadas (waivet) 
būtų sunkiai Įrodomas.

Kai kompanija po trijų metų 
pradėjo ielkcti savo pinigų ji 
turėjo teisę tai padaryti. Kai jie 
padavė i teismą arba dar anks
čiau. reikėjo susirasti advoka
tą. kuris būtų laiku teismui pa
aiškinęs visas aplinkybes. Jis 
būtų teismui nurodęs, kad bu
vote nauji ateiviai, gerai nemo
ką anglų kalbos, nepažinote A- 
merikos sąlygų ir papročių, kad 
raštą pasirašėte nesuprasdami, 
ką pasirašote, kad ta mokykla 
pasinaudojo jūsų “nežinojimu”. 
Aš turėjau keletą tekių bylų 
Massachusetts, ir kiekviena kar
tą teismas buvo palankiai nu
sistatęs nuskriaustųjų atžvil-

VERONIKA EITMANIENĖ prie savo padarytu lėliu.Nuotr. R. Kisieliaus

Norile geros meniškos fotografijom —
PORTRETO - ŠEIMOS - VAIKŲ

•vairių progų: vestuvių. krikštynų. gimtadienių, pobfiviu ir kt nuo 
trauku: norite atnaujinti senų fotografija? Jums geromis -alvgomi- 
padarvs —

VYT. MAŽELIS
Tol HYarmf 7-4677

422 M«»n^han Street. Ridgewood. Brooklyn N Y

LITAS Investing Co. Inc. 
O 

kviečia
Pirkti akcijas su garantuotu dividendu ir augančia verte

i Taupyti — atidarant sąskaitą (ligi 5 M? %)
Skolintis automašinoms, namu remontui, akciją pirkimui 

Dėl prospekto ir kitais reikalais:
V. VEBELIŪNAS. 100-21 89th Ave.. Richmond Hill NY.; HI 1-6799 
Darbo valandos: šiokiadieniais 6-9 vai. vak.; Šeštadieniais 9-4 vai.

CHICAGO. ILL.: 6775 So. Western Ave., tel. GR 6-2242- 
Darbo valandos trečiadienį ir penktadieni vakarais, 
šeštadienį nuo 10 iki 3 vai. popiet.

VERONIKOS LĖLES
Gyvenimo kelyje žmogus 

bando savo laimę Ir dažnai at
randa savo prisnūdusi tikrą pa
šaukimą. Taip atsitiko ir su 
Veronika Eitmanlene - Kondra- 
šiūnaite. aštuntą dešimti bai
giančia vabalninkiete. Dar jau
na mokėsi siūti bažnytinius rū
bus. Vėliau ištekėjusi, bet 
vyro palikta, augindama sūnų . 
vertėsi rankdarbiais ir siuvi-

mintų Lietuvoje palikusio bro
liu dukreles: Živilė, Rasa ir Ni
jolė susibičiuliavo su S. Jakš
to dukterimis; Anykštą su Sei- 
na Įdukrino K. ir E. Genevi- 
čiai: Udrė, .Suda. Nedingė, Ma
ra ir Praurimė persikėlė i Zub
riu gimine Great Necike; Žeime- 
na su Nerimi nuskrido pas vil
niečių veikėją G. Bulotienę pa
galbon i Detroitą: .Gintarė, at-

Į 
i
*

I
i
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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

WHITE HORSE TAVERN
baras - restoranas
PRANAS BRl’CAS, savininkas

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

SALE VESTUVĖM. SUSIRINKIMAM BF.I KITIEM POBŪVIAM 
Salėje gali tilpti 100 dalyviu

mu. Sūnų Algirdą išaugino ir 
pasirūpino išmokslinti. Jau čia. 
Amerikoje, sūnui susikūrus sa
vo šeimą, motinai teko senat
vėje vėl išeiti vienišos keliu.

Jaunesnių prieteEų pataria
ma. kad palengvintų karčią vie
natvę. pradėjo rengti lietuviš
kas lėles. Juk meniškose ran
kose ir lėlės darosi kaip gyvos, 
su kuriomis Veronika ir pasi
kalba ir padainuoja. Lėlėms 
permaži pasidarė senutės kam
bariai: Dalia su Vida nuėjo Į 
Brocklyną pas Valaką, kad pri-

nieko nepasiektumėte, jei pa
trauktume! mokyklą Į teismą. 
Jie turi prieš tamstas vadina
mąjį “judgment". Apeliacijos 
laikotarpis seniai praėjo. Todėl 
nematau kitos išeities, lieka pa
prašyti leisti išmokėti mažomis

žymėta Rūtos Lee vardu, lietu
vaitės sargyboje išbudėjo pa
saulinėje parodoje: Milda išvy
ko Į žinomų veikėju J. J. Stu- 
kų namus padėti laukti ateinan
čios dukrelės; Laimą pasikvie
tė i garsų Carteret banką to 
banko prezidentas: Jūratė, Mei
lė. Aušra. Audronė. Danutė. Ra
mutė. Viltis ir kitos jų seselės 
pasiskirstė ten. kur daugiau rei
kia Lietuvos meilę gaivinti, o 
pati drąsiausia Vaiva prasimu
šė net Į Hollywooda. kur mūsų 
brangi Rūta Lee Kilmonytė su 
mama ir senele šiltai ją sutiko.

Veronika Eitmanienė turi 
jau krūvą padėkos laiškų už jos 
lietuviškai aprengtas lėles, pri
menančias tas visas mergaičių 
ir motinų kartas, kurios ir po 
amžių Įstengia prikelti užburtą 
Laisvę. (S.J.)

SIDABRINIO VARPO KEPYKLA 
Silver Bell Baking Co.

Lietuviška ir eurapietiška duona ir pyraga5 
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

KOKIA GALI BŪTI GERESNĖ DOVANA ŠVENTĖMS 

JŪSŲ GIMINĖMS USSR jei ne gabalas apsiaustui (pali- 

tui*. eilutei (kostiumui*, suknelei geros rūšies grynų vil

nų arba pusvilnonės medžiagos. Tiktai dabar šventėms 

sumažintomis kainomis Jūs galite užsakyti neribotą kie

kį. be muito ir be kitokių rinkliavų eilutėms (kostiumams* 

ir suknelėms nesiraukšlėjančius elastiškus audeklus, ku

rie savo rūšimi ir tvirtumu neužsileidžia gerinusiems už

sienio audeklams. Didelį pasirinkimą to viso Jūs rasite 

parodomoje salėje, firmos

PODAROGIFTS, Ine.
I 

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

Ten galite švenčių dovanoms užsakyti automobilius, mo
tociklus. dviračius, radijo priimtuvus, šaldytuvus, siuva
mas mašinas, laikrodžius ir daugeli kitokių prekių. Di
džiulis pasirinkimas produktų, vyno, delikatesų švenčių 
stalui. Negaiškite laiko, užsakykite dabar. Aukšta kokybė 
ir skubus dovanų pristatymas giminėms Į namus garan- i 
tuoj amas.
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 i 
dovanoms.

giu.
Ta mokykla laimėjo bylą dėl 

jūsų nedalyvavimo (default), 
nes pavėlavote Į teismą. Net ir 
tada dar buvo laiko reikalą pa
taisyti. Buvo galima kreiptis Į 
teismą ir prašyti bylą “atidary
ti” iš naujo (to remove the de
fault).

Aš tamstas labai užjaučiu ir 
nerėkiau patarimu tikrai pade 
ti. Tačiau turiu pasakyti, kad

dalimis, pvz. po 2 del. Į savai
tę ar mažiau.

Teisiškai kalbant, mokykla 
nėra atsakinga už tamstas išti
kusias nelaimes. Jie ieško “sa
vų" pinigų, ir jie turi teisės tai 
daryti Įstatymų pripažintomis 
priemonėmis. Jūs pavėlavote Į- 
rodyti savo “pusę", ir reika
las nebeatgaivinamas. Jūs pa
tys apie:dote savo reikalo gyni
mą. kada buvo tam laikas.

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

S-jktadieniais iki filmus pabaigos; 
Trečiadieniais — 12 -vai dienos.

Lapkričio 5 iki lapkričio 10
Cinemaskope pirmą kartą N. Yorke
“Die goldene Gottin vom

RIO BENI”
Vaidina:

R. Deltgen. H. Juhnke. E. Penella 
Briedinė filmą:

“Im weissen Rossi”
Ir vėliausia vok. įvykių apžvalga.

ROSARIO, Argentina, rugsėjo 25 Olimpija Klimienė atšventė 70 metų sukaktį. Ji sėdi su vyru Matu stalo 
gale. Svečių tarpe stovi dukros Elena, Tamara su vyru, sūnus Eduardas, anūkai, kun. J. Petraitis.

S & G MEAT MARKET
ANTANAS VAITKUS, vedėjas

*;

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

Telefonas EV 7-2089
JUOZAS BRUŽINSKAS, Manager

Didelis pasirinkimas įvairių- vynu, degtinių, konjaku, midų 
šventėms bei kitokioms progoms

Tol VI 9-5077
Tel STagg 2-4329

Tai 441.4554

84-09 Jamaica Ave., Woodhaven 21. N Y.
340 Grand Street, Brooklyn II, N.Y.
91-15 Jamaica Avenue, Woodhaven. N.Y

BliF*tAWt • < I
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Papigintomis kainomis priimame užsakymus

VESTUVĖMS ir POBŪVIAMS
Pristatome j namus lietuviškus skilandžius ir sūrius

We take all orders special price for Weddings and Parlies 
Home-Made Bologna
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(jjįft SPORTAS
LAK: Bridgeport 5:1 (2:0)

Pagaliau po ilgos pertraukos 
LAa pu moji fuioolo komanda 
pasiekė laimėjimą. Pergalė ma
loniai steoinanti savo pasek
me, net 5:1. E karto tenka pa
žymėti, kad žaidimo lygis bu- 
•vo neaukštas, ypač priešininkų, 
bet lietuviai sužaidė ambicin
gai, ir gal pirmą įkartą šį sezo
ną aikštėje parodė kovotojišku- 
mą. Nepasirodžius numatytam 
rungtynių teisėjui, jo pareigas, 
abišaliu susitarimu, perėmė vie
nas Bridgeport© kluoo atstovas 
ir visai patenkinamai atliko.

LA Klubas žaidė tokios 
sudėties: Jankauskas; Vainius, 
Kemeza; Bderis, Kulys, Mali
nauskas; Šukys, Šileikis, Bud- 
reckas, Trampas I, Trampas II 
(Kerekes).

Geriausiu žaidiku aikštėje bu
vo mūsiškis Kulys, atrodo, pa
galiau grįžęs į senąją formą. Jis 
vidurio saugo vietoje buvo visa 
mūsų gynimo atrama. Priekyje 
greitieji Budreokas ir Trampas, 
nors ir su technišku nedatek- 
liumi, sudarė daug pavojaus 
Bridgeporto vartams. Įvarčių 
skaičius galėjo būti ir didesnis.

Kaip paprastai šį sezoną žais
ta praktiškai tik dešimtyje, nes 
kairiojo krašto kaip ir nebū
ta. Pirmuosius du įvarčius pir
mame kėlinyje pasiekė nuolati
nis šaulys Budreckas. Antrame 
kėlinyje Šukys nusitaikė į že
mutinį kamputį ir jau 3:0. Var
tuose Jankausko neryžtingumas 
■priešininkui leido pasekmę su
švelninti iki 3:1. Bet čia vėl 
Šukys atstatė seną skirtumą iš 
sunkios padėties nuginklavęs 
Bridgeporto vartininką. Tram
pas baigė rungtynes išnaudo
damas 11 m. baudinį.

Kaip minėta, rungtynės buvo 
su daugeliu trūkumų, nes pas 
■mūsiškius vis matosi treningo 
stoka. |

Priešžaismyje rezervinė, žai
dusi su savais jauniais, gavo 
3:5, ir čia gali palaidoti visas 
viltis šį sezoną laimėti bent vie
nas rungtynes. Jauniai Jono at- 
kočiaus vadovybėje parodė pu
sėtiną žaidimą. Rezervinėje to
kios futbolo diletantų atrankos 
dar niekur neteko matyti.

Šeštadienį žaidė jaunieji, bet 
ir vėl pralaimėjo. Mažučiai ga
vo BW Gotyschee A 0:7, o jau
nučiai iš Blue Star 0:8.

Šį sekmadienį abi seniorų 
vienuolikės keliauja į White 
Plains N.Y. Rezervinė pradeda 
12:45. pirmoji 2:30 vai.

šeštadienį žaidžia mažučiai

Ryšium su artėjančiomis šventėmis, 

laikas pagalvot apie pasiuntimą siun

tinio—dovanu savo giminėms USSR.

COSMOS PARCELS EXPRESS 
CORPORATION

Amerikoje žinoma firma, turinti daugelių metų patyrimą 
pristatyti licenzuotus siuntinius į visas USSR dalis, pa
siūlo Jums savo paslaugą. FIRMA TURI V/O VNEŠPO- 
SYLTORG LEIDIMĄ. GARANTUOTAS SKUBUS IR 
TIKSLUS PRISTATYMAS. Visi mūsų skyriai turi didelį 
pasirinkimą aukštos kokybės prekių.

PRIEINAMOS KAINOS
Katalogų galite gauti visuose mūsų skyriuose ir vyriau
sioje įstaigoje.

COSMOS PARCELS EXPRESS 
CORP.

45 West 45th Street, Room 1101 —
New York, N.Y. 10036 

Tel.: CI 5-7905

ONA GINKUVIENĖS savo krautuvėje, kurioje galima gauti lietuviškų sveikinimų atvirukų.
Nuotr. R. Kisieliaus

ŠACHMATAI
Veda K. Merkis

Boston Sunday Globe, spalių 31, 
paminėjo Lietuvių pereinamąją do
vaną, skirtą didžiojo Boston p-bėm, 
kurią du kartu jau laimėjo Bostono 
Čempionas Alex Keyes: 1964 metais 
draug su Gediminu Šveikausku ir 
1965 m. su William Robertie. Jam 
bereikia dar kartą laimėti p-bes ir 
Lietuvių dovana bus jo.

Latvis J. Pamiljens iš N. Yorko, 
laimėjo pietų N. Anglijos pirmeny
bes, Providence. R. I.. paskutiniam 
rate įveikęs Bostono čempioną Alex 
Keyes. 1. Pamiljens 5-0, 2. J. Bol
ton, Conn, m, 3. A. Keyes su kitais 
po 4 taškus.

So. Bostono lietuvių pil. draugijos 
šachmatininkai, kurie Met lygos

Naujos liet, ilgo grojimo plokšteles
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- 

prieš BW Gottschee B. Metro
politam Oval LI 3 vai., o jau
nučiai prieš Gjoa taip pat 3 v. 
Leif Ericson parke Brooklyne.

Atletas 

varžybose sutrumpintai vadinami 
• Lithuanian”, šį penktadienį lapkri
čio 5 d. pradeda Bostono tarpklu- 
bines varžybas. Pirmoji Lietuvių 
komanda (dalyvauja ••Champion
ship” grupėje) rungsis su Cam
bridge I, pas juos. Lietuvių B (ka
pitonas Kęstutis Makaitis) susitiks 
su Arlington A, So. Bostono LPD 
klube. Lapkričio 12 Lincoln-Sylvania 
atvyksta į So. Bostoną rungtynėms 
su Lietuvių I, o Lietuvių B vyksta 
į Cambridge.

Rygoje, gruzinė Nona Gapranda- 
shvili įveikė A. Kušnir iš Maskvos, 
santykiu 8*2-4’2 ir antrą kartą lai
mėjo moterų pasaulio čempionės 
vardą.

žurnalas šachmaty v SSSR 9/65 
talpina Vlado Mikėno (Vilnius), ku
ris laimėjo 1965 m. Pabaltijo p-bes, 
priešaky tarpt, meistro esto Nejaus, 
jo alimėtą partiją iš T. lim (komen
tarai Mikėno).

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

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.

KVIEČIAME 
UŽSIPRENUMERUOTI 

MĖNESINĮ 
KULTŪROS ŽURNALĄ

AIDUS
Eina tremtyje jau 19 metų 

Redaguoja 
dr. Juozas Girnius

Metinė prenumerata 7 dol.
Adresas:

AIDAI
680 Bushwick Avė.

Brooklyn, N. Y. 11221

Bilijcninė ir milijoninė prekyba

Associated Press agentūra, 
pasiremdama prekybos departa
mento duomenimis, paskelbė, 
kad spalio 16 pasibaigusioje sa
vaitėje smulki prekyba Ameri
koje pasiekė 5,530,000,000 dol. 
t.y. visame krašte pakilo 2 nuo
šimčius. gi palyginant su tuo 
pačiu laiku 1964 — pakilo net 
12 nuošimčių.

. Atskiri produktai neišsimuša 
į bilijonines sumas, tačiau ne- 
paslaptis, kad paskutinių kele- 
rių metų laikotarpyje lenkišku 
kumpiu Amerikoje parduoda
ma už dešimtis milijonų dole
rių. Šis aukštos kokybės mė
sos produktas yra populiarus 
dėl įvairių priežasčių. Pirmiau
sia, bekonai Lenkijoje augina
mi gana skirtingu būdu. Toliau 
mėsa parenkama be kaulų, lie
sa. sultinga. Nenuostabu, kad 
taip pagaminti kumpiai visada 
patogu naudoti šilti ar šalti.

(sklb.)

Parengimai New Yorke
Lapkričio 6 — Korp. Neo-Lithu- 

ania metinė šventė - balius Travelers 
Hotel, prie La Guardia aerodrome, 
šokiams gros Neo-Lithuanijos or
kestras iš Čikagos.

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

Lapkričio 13 — Masinė lietuvių 
manifestacija prieš Lietuvos oku
pantus Madison Square Garden, 
New Yorke, ir žygis i Jungt. Tautas.

Lapkričio 13 — Po žygio į Jungt. 
Tautas susiartinimo šventė su šo
kiais Central Plaza Hall. 111 2nd 
Avenue, Manhattane. Pradžia 8 vai. 
vak.

Lapkričio 20 — Kariuomenės 
šventės minėjimas Apreiškimo pa
rapijos salėje. Rengia Ramovės N. 
Yorko skyrius.

Lapkričio 27 — '•Čiurlionio an
samblio 25 metų jubiliejinis koncer
tas Webster Hall salėje. 119 East 
11th St.. New Yorke. Po koncerto 
šokiai, grojant Joe Thomas orkest
rui. Pradžia 7:30 vai. vak. Rengia 
New Yorko Apyg. Lietuvių Bend
ruomenė.

Gruodžio 5 — New Yorko Lietu
vių Vyrų Choro, vad. - muz. Vlado 
Baltrušaičio, koncertas Franklin K. 
Lane mokyklos salėje, Woodhaven, 
N. Y.

Gruodžio 31 — Naujųjų 1966 Me
tų sutikimo balius Demokratų sa
lėje, 101-49 Woodhaven Blvd., Oz
one Park, N. Y. Rengia '•Darbinin
kas” užbaigiant savo 50-tą jubilėjų.

•
Numatomus parengimus pranešti 

KĘSTUČIUI MIKLUI, 71 Farmers 
Ave.. Plainview, N. Y. 11803; telef. 
(516) WE 5-0896.

PIRMAUJANTI DEŠRŲ PREKYBA NEW YORKE
VOKIŠKOS SPECIALYBĖS

SCHALLER&WEBER
AUGŠCIAUSIOS KOKYBES PRODUKTAI

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

Užeikite — įsitikinsite!

6 DIDŽIULĖS
New Yorke — 1654 2nd Avenue — TR 9-3047 

(Tarp 85 - 86 g-vių)
Ridgewoode — 56-54 Myrtle Ave. — VA 1-7068 .
Astorijoje — 28-28 Steinway St. — AS 4-3210

KRAUTUVĖS 6

I
Hempsteade — 310 Front Street — IV 3-5540 
Flushinge — 41-06 Main Street — HI 5-2552 
Jackson Heights — 82-10 37th Avenue

— 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-euro pe
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 $45 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 $6 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.

DANCES

Every Friday Evening
at 8:30 P. M.

QUEEN OF ANGELS PARISH 
44-04 Skillman Avenue 

SUNNYSIDE. QUEENS 

21 Years and Over

Admission $1.00

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.

H. W. MALE

Lead Set-up Man production pro
cessing. Knowledge of blue prints, 
measuring instruments drill jig fix-" 
turės 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

PIPEFITTER
Opening for experienced journey
man with 10 years experience in 
industrial pipefitting dealing with 
acids, hydraulics and steam. Excel
lent wage and benefit program.

DELCO-REMY DIVISION
General Motors Corp.

Jersey Avenue
New Brunswick, N.J. CH 7-8900

An Equal Opportunity Employer

MILLWRIGHT
Must be experienced journeyman 
familiar with all phases of mill
wright work in large manufactur
ing area. Excellent wage and bene
fit program.

DELCO - REMY DIVISION
GENERAL MOTORS 

CORP.
Jersey Avenue 

New Brunswick, N.J.

An Equal Opportunity Employer

H. W. FEMALE

MASSEUSES
WOMEN’S HEALTH RESORT 

in beautiful Westchester County 
Year round-Live in. Salary plus tips 

Write or Call 
MARBLE HALL 

825 Forrest Ave.. Rye. N.Y. 
(914) WO 7-3800

W O M E N 
LIGHT FACTORY WORK 

Eextile Clip Sorting 
Understanding of English helpful

DELAWERE INDUSTRIES 
128 Wythe Ave., Brooklyn

DISPLAY

PAINTER (VETERIAN)

EXPERT ? .
INSIDE AND OUTSIDE 

All Work Guaranteed 
:JOE THE PAINTER 

Call 427-2038

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% 
off with this Add on storage.

OIL HEATS BEST 
Adsec Petroleum, Inc.

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

Oil Burner Service 
call us for Service Contracts 

OIL HEATS BEST

“VENTA”
Homs 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 Hili, N. Y. 11418 
Tel. VI 7-2772

LIETUVIŲ ADVOKATAI

G A. VOKET
VOKIETAITIS

ADVOKATAS
41-4U <4 th Street .

JacKson Heignts, N. X.
Tel. NEwton 9-6620

Stephen Bredes, Jr.
ADVOKATAS

37 Sheridan Avenue 
Brooklyn 8, N. Y.

Telef. — APplegate 7-7083

LAIDOJIMO DIREKTORIAI

VAITKUS
FUNERAL HOME

197 WEBSTER AVE.
PRANAS VAITKUS 

Laidotuvių DireKtonus 
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 nuėstus.
rteiKale šauKice — Tel. T R 6-6434

Tel. EVergreen 7-4335

STEPHEN AROMiSKIS
(ARM AKAUSKAS) 

Graborius-Balsamuotojas 
MODERNI KOPLYČIA

423 METROPOLITAN AVĖ.
Brooklyn, N. Y.

STagg 2-5043

Matthew P. Ballas
FUNERAL HOME

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

Licensed Manager 
& Notary Public

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

EVergreen 8-9770

Joseph Garszva
GRABORIUS
Baisamuotojas

231 BEDFORD AVE.

Brooklyn, N. Y.

J. B. SEAL!NS
- Šalinskas

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 
84-02 JAMAICA AVE.

(prie Korest Parkway Station) 
WOODHAVEN. N. V.

Suteikiam garbingas laidotuves
Koplyčios nemokamai visose 
miesto dalyse; veikia ventiliacija

Tel. Virginia 7-4499

THEODORE WOLINNIN,
1NC.

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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DARBININKAS
JW1OM 

NAUJIENOS,

Rudens pietūs (vietoj įpras
to bazaro) rengiami Aušros Var
tų lietuvių parapijos lapkričio 
7, sekmadienį, tuojau po Su
mos (apie 1 vai.). Kviečiami vi
si parapiečiai su šeimomis ir 
svečiais. Pietūs bus parapijos 
salėje, 32 Dominick St., Man- 
hattane prie Holland tunelio.

Balfo 100 skyriaus valdybos 
posėdis šaukiamas lapkričio 4, 
ketvirtadienį, 7 vai. vak. Bal
fo Centro įstaigoje (105 Grand 
St., Brooklyn, N.Y.). Posėdyje 
bus aptariamas šių metų vajus, 
pradedamas lapkričio 15.

Henrikas Biazas, miręs lap-
kricio 1, yra pašarvotas Ja
linskų laidotuvių namuose, 
Woodhavene. atsisveikinimas 
lapkričio 3, trečiadienį, vaka
re. Laidojamas iš Angelų Kara
lienės bažnyčios ketvirtadienį, 
lapkričio 4, šv. Karolio kapinė
se.

Operetės choro repeticija bus 
lapkričio 12, penktadienį. 8 v. 
vak. Bručo svetainėje Wood
havene, Mielai laukiami nauji 
choristai ir choristės.

Maironio šeštadieninėje mo
kykloje, solidarizuojant lapkri
čio 13 manifestacijai, tą dieną 
pamokų nebus.

Maironio lituanistinės moky
klos vedėja E. Ruzgienė ir mo
kytoja J. Kregždienė vyksta 
Chicagon į lietuvių mokytojų 
konferenciją lapkričio 27-28.

Autobusai į lapkričio 13 die
nos manifestaciją išvyksta nuo 
A.preLkimo bažnyčios Brockly
ne, Maspethe ir nuo Jalinskų 
laidojimo įstaigos Woodhavene 
10 vai. ryto. Jei susidarys pilni 
autobusai, tai kelionė į abu 
galu asmeniui kaštuos tik 1 dol. 
Registruotis iš anksto: Darbi
ninkas GL 2-2923. vakarais GL 
5-7068. Maspethe klebonijoje— 
DA 6-2236. pas K. Vainių TW 
4-8787 ir M. Jalinskienę VI 7- 
4499.

Ieškoma nakvynių šv. Anta
no pranciškonų gimnazijos ber
niukam, kurie atvyksta į New 
Yoitką lapkričio 13 dienos ma
nifestacijai. Kas turėtų laisvų 
vietų penktadienio nakčiai, pra
šoma skambinti Darbininkas— 
GL 2-2923. vakarais GL 5-7068. 
Neturima vietų 40 berniukų.

Išnuomojamas didelis kam
barys su pilnu apstatymu tre
čiam aukšte. Pageidaujama vy
riškis. Skambinti bet kokiu lai
ku: JA 6-6973.

Reikalingas kambarys prie 
gero susisiekimo, baldais apsta
tytas. su virtuve. Skambinti 
GL 2-2923.

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

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

K. VAINIUS
65-16 Clinton Ave.
Maspeth, N.Y. 1K378 
telef. TW 4-8787

Vienuolyna> ................... GL 5-7068
Redakcija................ GL 5-7281
Administracija GL 2-2923
Spaustuvė ................ GL 2-6916

Susipažinimo vakaras mani
festacijos proga ruošiamas šeš
tadienio vakare Central plaza 
Hall 111 — 2 Ave. ir 7th St. 
Manhattane. Pradžia 8 vai. vak. 
šokiams gros Joe Thomas or
kestras. Įėjimas 3 dol., mcks- 
leivams 2 dol. Bilietai gaunami 
Darbininke ir pas platintojus.

Dail. W. Witkaus sūnus su 
žmona Olga spalio 17 išskrido 
į Europą, kur aplankys Londo
ną, Milaną, Veneciją. Florenci
ją, Romą, Paryžių, susipažinda
mi su meno galerijom, bažny 
čiom. Į Ameriką grįžta apie 
lapkričio 7.

LB Queens apylinkės susirin
kimas įvyko spalio 24 J. Jlepe- 
čio bute. Susirinko apie 30 
žmonių, pirmininkavo A. Ošla- 
pas, sekr. p. Zabielskis. Tary
bos pirm. J. Šlepetys pakalbė
jo apie LB ateities planus, 
svarstyti apylinkės rūpimi klau
simai. Poetas L. Žitkevičius pa
skaitė humoristinių eilėraščių. 
Neseniai iš Lietuvos atvykęs 
pujk. Grudzinskas papasakojo 
apie Lietuvą. Po pokalbio val
dyba pakvietė visus kavos.

Čiurlionio ansamblio jubilie
jinis koncertas įvyks šeštadie
nį. lapkričio 27, Websterio sa
lėje New Yorke. Jau pats lai
kas tuo susidėmėti.

Kunigu Vienybės New Yor
ko ir New Jersey apskrities su
sirinkimas, įvykęs spalio 28 
p "a iciškcnų vienuolyne Broo- 
klyne. svarstė Jiluvos švento
vės Washingtone šventinimo 
metu rengiamo religinio kon
greso klausimus, pritarė jau
nimo žygiui į Jungtines Tau
tas, svarstė pasaulinės parodos 
lietuviško kryžiaus likimą ir jo 
apsaugos reikalą, priėmė kvie
timą į jubiliejinį Kristaus Ka
raliaus minėjimą bei dalyvavi
mą saleziečių pagerbime, kuris 
įvyks lapkričio 7 tėv. P. Urbai- 
čio kunigystės 25 metų sukak
ties proga Maspethe. Sendrau
gių ateitininkų dvasios vadui 
prašant, šios apskrities Kunigų 
Vienybė pažadėjo daugiau dė
mesio kreipti į ateitininkiško 
jaunimo religinio ir ideologinio 
auklėjimo reikalus.

Paminklas a.a. St. 
Sandanavičiui

Vyčių senjorų 41 kuopa su 
pirmininku Antanu Mažeika 
nutarė buvusiam nariui, a. a. 
Stanislovui Sandanavičiui pas
tatyti paminklą. Tikimės, kad 
lietuviai. įvertindami vėlionies 
darbus lietuviškai visuome
nei ir visiem malonų patarna
vimą Apreiškimo parapijoje. 
sutikdami su šiuo nutarimu, 
nuoširdžiai parems šį vajų.

Dėkinga Vyčiu 41 kuopa

SPALIO 30 New Yorke surengtose manifestacijose už JAV politiku Vietname. Nuotr. V. Maželio.

Lapkričio 13 
manifestacijos 
bilietai
Norintieji turėti geresnius 

bilietus į lapkričio 13 sąskrydį 
Madison Square Garden, priva
lo juos įsigyti pas platintojus. 
MSG kasoj bus tik antrojo bal
kono bilietų, geresnių vietų 
bilietai prie kasos nebus parda
vinėjami.

New Yorke bilietus platina: 
Sidabrinio Varpo kepykla, An- 
džiušio įstaiga, Balfas. Bružins
ko siuntinių įstaiga. Atletų klu
bas. Ginkų krautuvė. Darbinin
kas. M. Salinskienė, J. Thomas, 
A. Sniečkus. R. Kezys, A. Ma
žeika. A. Vekselis, A. Gureckas, 
N. Kulikauskas. K. Miklas, A. 
Reventas ir V. Padvarietis. No
rintieji įsigyti didesnį kiekį 
kreipiasi pas V. Padvarietį ST 
2-3523 (vakarais). Dienos metu 
skambinti komitetui 752-0099 . 
Paštu užsakymai priimami tik
tai ligi apkričio 5. Užsakant 
siųsti drauge atitinkamą čeki 
adresu: Committee to Restore 
Lithuania's Independence, 29 
W. 57 St.. New York, N.Y. 
10019 10th Floor. Bilietų kai
nos 3. 2 ir 1 dol.

Komitetas Lietuvos 
Nepriklausomybei Atstatyti

Kun. dr. Tomas Žiūraitis, O.
P., domininkonas, kuris pasto
viai gyvena Washingtone, spa
lio 24-31 buvo atvykęs į Pater- 
scną ir šv. Kazimiero bažnyčio
je pravedė rekolekcijas.

Artimo meiles 
darbai

Dvidešimt šešių JAV labda
ros organizacijų atstovai suda
ro vyriausią CARE vadovybę, 
direktoriatą. Balfo atstovas yra 
taip pat vienu iš direktorių.

Ji organizacija per metus 
gauna apie dešimt milijonų do
lerių aukų ir dvigubai tiek su- 
aukojama gėrybėmis. Visa tai 
skirstoma šalpos reikalingiem 
įvairiuose pasaulio kraštuose. 
Jį šalpos darbą atlieka per 
1000 tarnautojų; dauguma jų 
savanoriai, be atlyginimo.

Care veikla ypatingai išplės
ta Afrikoj ir Azijoj. Jį rudenį 
kreipiamas ypatingas dėmesys 
į Pietų Vietnamą.

Spalio 27 direktorių posėdy
je buvo pristatyta 17 jaunų 
vyrų, kurie išvyksta į Care tar
nybą užsieniuose. Visi jauni, 
baigę Amerikos universitetus, 
visi patyrę visuomeniniame dar
be. Buvo malonu žiūrėti į tuos 
dvidešimtojo amžiaus misjonie- 
rius.

Gaila, 'kad Care daugiau ne- 
bešelpia Europos lietuvių, nes 
savo gailestingą darbą Europo
je nutraukė Care vadovybės 
manymu. Vakarų Europa jau 
atsistatė, o Rytų Europoje ne
leidžia veikti komunistai.

Care, kaip ir Balfas. dabar 
mini savo veiklos dvidešimtme
tį. Kol veikė Europoje. Care 
yra daug padėjusi lietuviams 
tremtiniams pinigais ir gėry
bėmis. K.L.J.

DARBININKAS

PUBLIKA Operetės choro koncerte. Nuotr. V. Maželio.

MOTERŲ SĄJUNGOS SUVAŽIAVIMAS NEW AR KE
Spalio 17 Newarko šv. Jur

gio salėje įvyko Moterų Sąjun
gos suvažiavimas, dalyvavo še
šios kuopos.

Maldą sukalbėjo kun. P. To
toraitis. Praeito suvažiavimo 
protckclą perskaitė A. Skučie
nė. Kuopų pranešimai padaryti 
raštu. P. Kezienė perskaitė, kas 
dalyvauja suvažiavime.

Jubiliejinio seimo pranešimą 
padarė A. Liudvinaitienė, smul
kiai apibūdindama suvažiavimą. 
Renkant valdybą, delegatės iš
rinko vienbalsiai buvusią pir
mininkę p. Kezienę. kuri dirba 
sumaniai ir sąžiningai. Vicepir
mininke išrinkta A. Liudvinai
tienė, sekretorė pasiliko ta pa
ti — A. Skučienė. Ji labai no
rėjo atsisakyti nuo savo parei
gų. bet suvažiavimas prašė ją

Žmogus iš Kinijos Maspetho 
lietuvių bažnyčioje

New Yorko apylinkėje dabar 
vaikštinėja žmogus su smailia 
barzdele, žilstelėjęs, linksmo 
veido, geros nuotaikos. Jis lie
tuvis. bet mcka čiauškėti kinie- 
tiškai. nes Kinijoje buvo apie 
20 metų. Moka jis rašyti ikinie- 
tiškais kabliukais, gerai pažįsta 
ryžių skonį, kinietišką arbatą, 
pažįsta kinietiškus papročius ir 
net Kinijos bolševikų kalė
jimus.

Jis žmogus yra kun. Petras 
Urbaitis, salezietis, misionie
rius. kuris šiais metais mini sa
vo kunigystės 25 metų sukaktį 
ir ta proga lapkričio 7 Maspet- 
ho 'lietuvių bažnyčioje koncele- 
bruos mišias drauge su kitais 
dviem saleziečiais, kurie taip 
pat švenčia sukaktį, būtent— 
kun. Antanas Naujokas ir kun. 
Augustinas Sabas. Mišios bus 
11 vai. Pamokslą sakys prel. 
J. Balkūnas.

Kun. Petras Urbaitis yra 
aukštaitis, gimęs 1911 kovo 15 
Pakalniškių -km.. Šeduvos para
pijoje. Panevėžio apskr. Ten 

pasilikti. Korespondente iš
rinkta St. Jlepetienė.

Po valdybos rinkimų spręs
ta ir diskutuota daug sumany
mų. Nutarta pavasari sušaukti 
apšvietos skyriaus suvažiavi 
mą New Yorko rajone.

Po visų svarstymų 68 kuopos 
pirmininkė O. Pocienė pakvie
tė suvažiavimo dalyves ir sve
čius pietauti. Stalai buvo pa
puošti rūtom. Pirmininkė pasta
tė ant stalo meniškai padaryta 
'kryžių. Nuoširdžią padėka reiš
kiame šeimininkėm, kurios taip 
gardžiai pagamino valgius. Po 
vaišių dar 'kalbėjo Skučienė ir 
Kezienė. Liudvinaitienė, Jlepe
tienė. Pabaigoje atsisveikinimo 
žodį tarė kun. P. Totoraitis, pa
brėždamas religijos ir lietuvy
bės reikšmę mūsų gyvenime;

baigęs progimnaziją, išvyko pas 
saleziečius Italijon, ten baigė 
gimnaziją ir teologijos moks
lus. įšventintas kunigu. Į Kini
ja misijom išvyko 1931 ir bu
vo iki 1951. Išmoko 'kinų kal
bos ir rašto. Atėjus 'komunis
tam, pateko į kalėjimą. Pade
dant giminėm Chicagoje. išsi
laisvino iš kalėjimo. Jiuo metu 
darbuojasi saleziečių gimnazijo
je Italijoje.

Gimnazija turi 60 mokinių, 
iš jų dauguma neturtingų tėvų 
vaikai. Jiem reikia duoti pilną 
pragyvenimą ir mokslą, o tai 
sudaro daug išlaidų. Tam tik- 
lui rinkdamas gimnazijai aukas, 
jis yra atkeliavęs Amerikon.

Lapkričio 7 tuoj po mišių 
(12:30 vai.) Maspetho parapijo
je (64-14, 56 Rd.) bus vaišės. 
Rengėjai maloniai prašo pasku
bėti įsigyti vaišių bilietus tele
fonu Balfe EV 7-1422. ar Liet. 
Kat. Rel. Šalpoje EV 4-1984. 
Bilieto auka 5 dol. Pelnas ski
riamas saleziečių ginazijai Ita
lijoje ir pašaukimų fondui.-(d.) 

be to. ragino dalyvauti lapkri
čio 13 žygyje į Jungtines Tau
tas. O. Pocienė padėkojo Mo
terų Sąjungos delegatėm ir 
svečiam už atsilankymą. Svečių 
dalvvavo gana daug. Reiškia- 
-me padėka prel. Ig. Kelmeliui, 
kuris trumpam atsilankė ir pa
sakė sveikinimo kalbą. Taip pat 
dėkojame -kun. P. Totoraičiui 
už atsilankymą ir maldas.

KUN. PETRAS URBAITIS, sale
zietis. •

L.S.S. Atlanto rajono stovyk
lavietės pirkimo reikalu.

Mums džiugu pranešti, kad 
spalio 23 suvažiavime atskirų 
vietovių skautų ir vietovių skau
tam remti komitetų atstovai ap
žiūrėjo surastą stovyklavietei 
vietą ir nutarė ją pirkti. Sto
vyklavietė 95 akrų didumo su 
mažu ežerėliu yra maždaug At
lanto rajono centre, Connecti- 
cute, netoli Norwich© miesto. 
Stovyklavietės kaina 15.500 do
lerių. Šiuo metu yra tvarkomi 
legalūs užpirkimo formalumai. 
Artimiausiu laiku patieksime vi
suomenei smulkesnių informa
cijų.
Stovyklavietei Pirkti Komitetas

KAS?
i SUSIPAŽINIMO VAKARAS

KADA?
Lietuvių MANIFESTACIJOS DIENĄ 

1965 lapkričio 13. šeštadienį, 8 vai. vak.

KUR?
CENTRAL PLAZA HALL

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

i
Šokiams groja Joe Thomas orkestras iš 6 žmonių. Veiks 
DARBININKO spaudos kioskas. Kavutė ir užkandžiai. 
Įėjimo auka asmeniui 3 dol., studentam ir moksleiviam 

j 2 dol. Prašoma iš anksto įsigyti bilietus, ypač iš kitų ko
lonijų. Visais reikalais skambinti GL 2-2923, vakarais — 
GL 5-7068. Rašyti: Darbininkas 910 Willoughby Avenue, j 
Brooklyn, N.Y. 11221.

1965 m., lapkričio 3 d., no. 73.

Baltę Draugija lapkričio 7. 
sekmadienį, rengia tradicinį bal
tų draugystės banketą. Banke
tas bus Lietuvių Piliečių Drau
gijos salėje, pradžia 5 vai. po
piet. Programą išpildys estų so
listė Liivi Naiser. latvių šokių 
grupė, vadovaujama Lidijos A- 
bolinš, ir lietuvių sol. B. Povi- 
lavičius, kuriam akompanuos 
muz. J. Gaidelis. Po vakarie
nės ir programos bus šokiai, 
grojant latvių orkestrui. Bilietų 
bus galima gauti prie įėjimo. 
Savo gausiu dalvvavimu pa
rodysim gražų bendradarbiavi
mą su bendro likimo kaimynais 
latviais ir estais.

Stepono ir Valentinos Min
kę vadovaujama lietuviško ra
dijo programa rengia talentų 
popietę ir balių ateinančiais me-
tais vasario 13. Parengimas bus 
Lietuvių Piliečių Draugijos sa
lėje.

Tretininku Brolija gruodžio 
5, sekmadienį, 4 vai. popiet pa
rapijos salėje prie 7 gatvės, 
rengia “Blitz Party’.

Skautam remti tėvų komite
tas nuoširdžiai dėkoja visiem, 
prisidėjusiom prie vakaro su
rengimo spalio 2. Vakaro pel
nas paskirtas Atlanto rajono 
stovyklavietei įgyti.

Žygiui į Jungtines Tautas pa
remti Alto skyrius aukojo 200 
dol.. Jonas Tuinila — 100. Bal
tų Draugija — 50. J. Starins- 
kas — 20. Stepono Dariaus pos
tas ir V. Kazkaitis — po 15. 
Daug kas aukojo po 10 ir po 5 
dol.

Religinis koncertas. Gruo
džio 12 d. 2:30 vai. popiet šv. 
Petro bažnyčioje Polymnia cho
ras, kuriam vadovauja komp. 
Jeronimas Kačinskas, duos reli
gini koncertą. Visa programa 
bus kalėdinė. Šis choras sezo
no metu duoda tris koncertus 
su skirtinga rograma. yra 
aukšto meninio lygio. Įėjimas į 
šį koncertą laisvas.

Sodalietės lapkričio 7 d. 8v. 
ryto dalyvaus mišiose parapijos 
bažnyčioje ir bendrai priims ko
muniją.

Maldos Apaštalavimo draugi
jos pamaldos bus lapkričio 7 d. 
2:30 vai. p.p. Po pamaldų salė
je po bažnyčia įvyks draugijos 
susirinkimas.

CYO organizacija lapkričio 
21 parapijos salėje po bažnyčia 
ruošia kalėdinių dovanų išpar
davimą — Bazarą. Išpardavi
mas pradedamas 8 vai. ryto ir 
tęsis per visą dieną.

Jūrę skautu Nemuno tunto 
iškilminga sueiga įvyks lapkri- 
čios 6, šeštadienį, 6 vai. popiet. 
Tautinės sąjungos namuose. 
Bus atžymėta 4 metų vdeiklos 
sukaktis. Sueigon mielai kvie
čiami tėvai ir svečiai. Po suei
gos vaišės ir jaunimui šokai.

(B.K.)




