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Kas kaltas del elektros dingimo devyniose valstijose
Atsakymas nežinomas ar nesakomas. Tai kelia įtarimą dėl ga
limo sabotažo ir nesaugumo.. Atsakymo griežtai reikalauja
LBJ, Kongresas. Įvykis pasauly — sensacija

Amerika tebegyvena rytines 
šiaurines valstijas ištikusio el
ektros dingimo Įspūdžiais. New 
Yorkas, Massachusetts, Rhode. 
Island, Connecticut, dalis Mai
no. Vermont, dalis net New Jer
sey. o taip pat Kanados dalis 
lapkričio 9, pradedant nuo 5 
vai. 27 minučių p. p. neteko 
elektros. Vienur tai truko 45 
minutes, kitur iki 12 valandų. 
Buvo paliestas tirščiausiai gy
venamas plotas — 80.000 kv. 
mylių su 30 mil. gyventojų. Pa
liestas tuo laiku, kada didžiau
sias judėjimas'— paleidimas iš 
darbo. New Yorke 800.000 žmo
nių buvo katastrofos ištikti. Iš 
jų požeminiuose traukiniuose 
100.000. Kiti iš traukinių išėjo 
tik po 5 valandų, kiti juose net 
ir nakvojo. Empire State Build 
ing 14 žmonių užkliuvo eleva
toriuje. Teko sieną laužti jiem 
išlaisvinti. 200 lėktuvų teko nu
kreipti i kitus aerodromus — 
jų New Yorkas negalėjo pri
imti.

Spauda didžiuojasi New Yor-

Suprantamas dėl to preziden
to Įsakymas ištirti kuo sku
biausiai. Suprantamas dėl to ir 
N. Y. Times vedamojo reikala
vimas, kad elektros bendrovės 
visuomenei paskelbtų priežas - 
tis. Journal American vedama
jame pažiūrėjo i elektros kata
strofą kaip i didelę negarbę 
miestui, valstijai, valstybei. ‘Tai

NIEKAS NEŽINO — ir tai 
nervina

H. Tribune dėl elektros sut
rikimo rašė: “Kur gedimas pra- 
srovės? Niekas nežino.

Kodėl sistema neabsorbavo 
kibirkšties? Niekas nežino.

Kodėl automatinė apsauga 
neveikė? Niekas nežino.

Kodėl elektros sutrikimas to
li išplito? Jokio atsakymo.

Iš visų pusių eina pareiški
mai. kurie vienas kitam prieš
tarauja“.

Pearsonas trauksis?

atidengia mūsų priešam mūsų 
pažeidžiamumą ... Mes paruo
šėme vyrus, amuniciją, rake
tas prieš invaziją. Mes esam 
pasiruošę su radarais, garso 
sektuvais priešo klastai. Mes 
paleidome astronautus i erd
ves 18,000 mylių greitumu per 
valandą. Bet mes negalime ap
saugoti savo miestų ... šis 
miestas kentė ir tebekenčia kiek
vieną vasarą vandens trūkumą 
dėl politikų abejingumo. Jis i- 
kliuvo i susisiekimo negalias. 
Jo oras apterštas, ir tai tęsiasi 
toliau... Ar kas tuo reikalu 
ką daro? Daro kai kas kažin ką 
negerai”. Tuo pačiu tonu kal
bėjo ir H. Tribune: “Gyvento
jai turi teisę reikalauti geresnės 
sistemos.. Tauta, kuri gali 
šauti i mėnuli, turi nepriklau
syti nuo mėnulio, norėdama tu 
rėti šviesos“.

Po poros dienų spaudoje bu
vo raminimas: nėra negalimas 
daiktas, kad nepasikartos ...

PLOTAS, KUR BUVO SUTRIKUS ELEKTRA.

Ar bus LB J pareiškimas lapkričio 13?
Lapkričio 13 manifestacijoje 

dalyvaus ir kalbės Baltųjų Rū
mų patarėjas Chailes A. Hors- 
ky. Laukiama, kad jis perduos 
ir prezidento L.B. Johnsono pa
reiškimą.

Adv. Horsky yra buvęs pro- 
'kuroro adėjėjas Niurnbergo 
teisme, 1956-62 dėstytojas Vir

ginijos universiteto teisių fa
kultete.
Atsišaukimas N.Y. Times rado 
atgarsio

Atsišaukimas i Jungtinių Tau
tų sąžinę, paskelbtas N.Y. Ti
mes rado daug dėmesio, žygio 
komitetas gauna dėl jo daug 
laiškų, kuriuose pridedamos ir 
aukos žygio reikalam.

MALDA UŽ BALTIJOS RESPUBLIKŲ LAISVĖS 
IR NEPRIKLAUSOMYBĖS ATSTATYMĄ

Visagalis Dieve, Tavo rankose yra visos žemės tautos.
Sulaikyk jas nuo pavydo, neapykantos ir savinaudiško? 
ambicijos.
Pažadink jose dvasią teisybės, broliškumo ir sutarimo.
Amžinasis Tėve, padaryk jas savosios valios Įrankiu.
Leisk jom skleisti viltį, kur yra neviltis.
Leisk jom skleisti šviesą, kur yra tamsybės.
Leisk jom skleisti meilę, kur yra neapykanta.
Amžinasis Tėve ir Visagalis Dieve, išklausyk mūsų meldimo. 
Atsižvelk i mus, čia susirinkusius ir maldaujančius teisybės. 
Vadovauk garbingus Jungtinių Tautų Atstovus.
Leisk jiem nepaniekinti Estijos, Latvijos ir Lietuvos 
kentėjimų.
Gaivink, o Viešpatie, mūsų pavergtuosius brolius.
Suteik laisvę Estijai, Latvijai ir Lietuvai.

JUNGT. TAUTOS — kuriuo keliu toliau?
Baltiečių žygis Į JT reiškia ir pasisakymą už tokias J. 
Tautas, kurių stiprybė priklauso nuo chartos vykdymo

ko gyventojais, kad jie staigme
ną priėmė ramiai, kartais ir su 
humoru. Jie paklausė radijo 
raminimų: “valgykit, gerkit, bū
kit linksmi”. Bet kitaip pažiūrė
jo tie. kurie atsako už valsty
bės likimą. Prezidentas Johnso- 
nas tuojau pat įsakė federali
nės energijos komisijos šefui, 
vyriausiam valstybės gynėjui, 
apsaugos sekretoriui ištirti ir 
pranešti kuo greičiausiai prie
žastis ir parodyti priemones, 
kurios apsaugotų nuo pasikar
tojimo.

O tos priežastys buvo ir lig 
šiol liko neaiškios.

Suinteresuotų bendrovių aiš
kinimai vieni kitiem prieštarau
ja. Kiti net pareiškė: gal prie
žastys ir liks nežinomos: 
dar kiti: gal jos ir bus žinomos, 
bet nebus skelbiamos. Tokia 
padėtis duoda medžiagos gan
dam: ar nebuvo čia sabotažo? 
Baltųjų Rūmų kalbėtojas neda
vė pagrindo gandam apie sabo
tažą. bet ir nepaneigė, kad tas 
reikalas bus taip pat tiriamas. 
Journal American rašė, kad 
prezidentas buvo aliarmuotas, 
ar po šio suparaližavimo nebus 
naujo veiksmo — agresijos.

— Kanados rinkimų galuti
niai duomenys tokie: liberalai 
gavo 129 atstovus —tiek ir tu
rėjo: konservatoriai 99. turėjo
96; kairiojo sparno “Naujoji 
demokratų partija’’ 21. turėjo 
17; “socialinio kredito” gavo 
14, turėjo 24, prancūziškas tos 
pačios grupės sparnas gavo 9. 
turėjo 20.

Vyriausybės sudarymas pri - 
klausys nuo mažųjų partijų tal
kos. Min. pirm. Pearsonas ne
slepia savo nusivylimo. Gali
mas net ir naujo partijai vado 
ieškojimas. Žymėtina. kad 
labiausiai liberalus apvylė pran
cūziškas Quebekas: tikėjosi 
visų, o gavo tik 55 iš 75 atsto
vų. Labiausiai parėmė Onta
rio provincija, kurioje gavo 50 
atstovų, tik vienu mažiau kaip 
1963, o konservatoriai čia ga
vo 25 ir “N. demokratai” 9.

VIETNAME: aštrios nuostolingos kovos
Vietname Amerikos kariuo- AZIJOJE? papigai rodo > 

menė laimėjo naujas kautynes, gyvybę
Nuostoliai iš abiejų pusių dide
li. Per vieną savaitę amerikie
čių žuvo 70, sužeistų 237. Tai 
nuostolingiausia lig šiol savai
tė. Komunistų žuvo 403, be
laisvių paimta 197.

Bendras žuvusių amerikiečių 
nuo karo pradžios skaičius 
1000. sužeistų 4,825.

—: Savižudžių dėl Vietnamo 
Amerikoje jau buvo du — vie
nas Washingtone prie Pentago
no. kitas New Yorke prie Jung
tinių Tautų.
Prez. Eisenhoweris ligoninėje

Buvęs prez. Eisenhoweris lap
kričio 9 paguldytas ligoninėn, 
ir jam duodamas deguonis. Esą 
jis buvo ištiktas mažos širdies 
atakos.

Indonezijos okupuotoje V.N. 
Guniejoje papuasų gentys su
rengė perversmą ir užėmė po
rai dienų antrą savo didumu 
■krašto miestą. Tik Sukamo at
siųsta kariuomenė sukilimą nu
malšino.

— Lapkričio 9 elektros sut
rikimas nuostolių padarė už 100 
mil.

Paryžiaus laidoje toje pat N. 
Y. / Times laikraščio sekcijo
je. kur buvb - paskelbtas atsi
šaukimas. buvo dar vienas per
visą puslapi atsišaukimas. 16 
mil. laisvųjų kiniečių vardu pa
sisakymas prieš raudonosios Ki
nijos priėmimą i Jungtines Tau
tas. Pasisakyme nurodoma, ko
kia žala laukia pačias J. Tau
tas. jei raudonoji Kinija būtų 
priimta. Taigi laikraštyje pasi
sakyta prieš raudonąją Kiniją 
ir prieš raudonosios Rusijos te
rorą bei agresiją drauge.

PARTIJŲ VIENYBĖ. Kam dram- 
lys ir asilas, kad galima sudaryti 
naują, kuris būtu priimtas abe- 
jiem - su dramblio nosim ir asilo 
ausim.

OPERACIJA už smėlio maišų, gelbstint vietnamietui nuo granatos nuga
roje.

— Indonezijoje Sukamo vis 
dar nori išgelbėti komunistų 
partiją, mėgindamas kaltę dėl 
sukilimo ir kalbų prieš komu
nistus suversti Vakaram.

— Indija prisipažino, kad 
jos dvi divizijos kovoje prieš 
Pakistaną buvo ginkluotas 
Amerikos ginklais. Anksčiau ji 
protestavo, kad Pakistanas var
toja Amerikos ginklus.

— Prancūzų Figaro karinis 
korespondentas vertina, kad 
Vietname amerikiečiai karą 
laimės, nors jis dar būsiąs il-

— Kancleris Erhardas at
vyks Į Washingtona gruodžio 
6-9. Lapkričio 10 parlamente 
jis kalbėjo, kad pokarinis laiko
tarpis jau turi būti baigtas, ir 
toliau Vokietija turi būti lygi 
su kitom Europos valstybėm— 
turi dalyvauti sprendimuose ir 
dėl bendros atominės apsau
gos.

— Rodezija apkričio 11 
paskelbė savo nepriklausomybę 
ir atsiskyrimą nuo Anglijos. 
Anglija grasina taikysianti ūki-

gas. nės sankcijas. JUNGTINĖS TAUTOS

Jungtinės Tautos silpnos. 
Silpnumą visi mato. Visi norė- 
tų jas taisyti. Taisyti bent pres
tižą opinijoje. Tam pasikvietė 
ir popiežių Paulių, kad jo atsi
lankymas tekioje institucijoje, 
jo teigiamas žodis apie Jungti
nes Tautas padarytų palankų i- 
spūdį bent tarp katalikų.

Sako, nė Dievas negali išgel
bėti žmogaus, kuris “nekoope
ruoja” — nerodo pats pastan
gų nei noro. Ar pačios J. Tau
tos turi tekio noro atgauti pres
tižą ir būti taikos, laisvės, apsi
sprendimo. žmogiškųjų teisių 
saugotojais, gynėjais? Neatro
do. Popiežiaus autoritetą pikt- 
naudoja, jo žodžiais norėdamos 
pateisinti tą savo kelią, kuris 
veda kuo toliau nuo chartoje 
(nužymėtų tikslų. Popiežiaus 
autoritetą naudoja kom. Kini
jai Įvesti i Jungtines Tautas. Ir 
tai darė ne tik Burmos atsto

• Vas lapkričio 9. Net ir NCWC 
socialinės veiklos departamen
tas (Msgr. Higgins) buvo aiški
nęs. kad popiežiaus žodžius ga
lima esą imti kaip netiesioginį 
popiežiaus pasisakymą už ko
munistinės Kinijos buvimą J. 
Tautose. Popiežiaus žodžiuose 
pasakytą principą — Įsijun
gimą į “jūsų broliškumo garbė
je ir lojalume sutartį” tų. ku
rių dar nėra. — kai kurie no
rėjo sukonkretinti ir pritaikyti 
kom. Kinijai, niekais nuleisda- 
•mi žodžius apie garbingumą ir 
lojalumą, kurie yra sąlyga 
tiem, kurie į Jungtines Tautas 
įeina.

Ligšiolinės diskusijos Jungti
nėse Tautose dėl Kipro. Kašmi- 
ro teberodo institucijos nepajė
gumą. Diskusijos dėl Kinijos 
teberodo kai kurių norą atsisa
kyti nuo J.T. chartos nubrėž
tų tikslų ir kvalifikacijų na
riam. Nori papildyt J.T. tokiais 
nariais, kad “taiką mylinčių’ ’ 
tautų sąjungoje persvertų ag - 
resorių ir teroristų blokas.

Taip atrodo dabar, o kaip to 
liau bus — mėgina atsakyti 
John Chamberlain (Journal 
American), rodydamas pirštu į 
asmenis, kuriuos norima pasta
tyti Jungtinių Tautų priekyje. 
Šiemet Į 20 pilnaties pirmi
ninkus buvo stiprus kandidatas 
Jugoslavijos buvęs užsienių rei
kalų ministeris Popovič. Pirmi
ninkas komunistas būtų turė
jęs priimti popiežių. Jautė, kad 
tai nebus patogu, ir Popovič at
sisakė. perleisdamas vietą ita
lui Fanfani. Bet komunistinis

J. TAUTOSE: šeriamieji pik
čiausi

J. Tautose lapkričio 8-9 už 
kom. Kinijos priėmimą Į J. 
Tautas pasisakė 11 atstovų, 
prieš 3. Už — Azijos Afrikos 
blcko valstybės: Alžiras, Mali, 
Somalija, buvęs pran. Kongas, 
Afganistanas, Burma ir ypa
čiai aštriai Amrilką puolė dėl 
“imperializmo” Vengrija ir Ju
goslavija, kurios naudojasi A- 
menkos ypatingu palankumu. 
Prieš — aštriausiai pasisakė 
Madagaskaras.

blokas buvo už tai kompensuo
tas tuo. kad svarbiausio politi
nio komiteto pirmininku buvo 
išrinktas Vengrijos komunistas 
Karoly Czatorday. Toliau, sam
protauja Chamberlain, natūra
lus galimas kelias kitais metais 
pretenduoti į pilnaties pirmi
ninkus. Tekis parinkimas turė
tų simbolinės prasmės Vengri
jai ir Jungtinių Tautų likimui, 
nes Czatorday yra ypatingas 
asmuo, ypatingu laiku parink
tas. Jis 1956 padėjo Chruščio
vui sudoroti Vengrijos laisvės 
kovotojus. Jo parinkimas į pil
naties pirmininkus būtų ištei
sinimas ir įteisinimas tų. ku
rie vykdė agresiją, smurtą, lais
vės pavergimą, žmogaus teisių 
išniekinimą. Juk 75.000. tarp 
jų 7000 merginų, iš Vengrijos 
tebėra išgabenti į Sibirą ir ne
grąžinami. Dešimt metų nuo 
agresijos prieš Vengrijos lais
vę bus kitais metais, ir teroro 
vykdytojo išrinkimas į JT pil
naties pirmininkus būtų Mask
vos ir Budapešto teroristų ap
vainikavimas. o pačiom J. Tau
tom naujas žingsnis nuo lais
vės. žmoniškumo, apsisprendi
mo i teroro ir smurto džiung
les.

Ta linkme Jungtinės Tautos 
jau padarė žingsnį, išimdamos 
iš darbų tvarkos Vengrijos ag
resijos klausimą. J. Tautos taip 
pat tylom nuleido prieš 5 me
tus vengrų rašytojo Tibor Pakh 
kreipimąsi i Jungtines Tautas, 
kad padarytų intervencijos dėl 
1956 metų laisvės kovotojų, iš
tremtu i Sibirą. Jo raštas buvo 
konfidencialus. Bet jis. žino
ma. pateko Į Vengrijos val
džios rankas. Jo autorius buvo 
nuteistas mirti už “išdavimą”, 
paskui jam mirties sprendimas 
buvo pakeistas 15 metų. Nei 
Vengrijos laisvės kovotojai nei 
rašytojas Pakh nesulaukė jo
kios akcijos iš JT. Jei tai būtų 
buvę komunistai, tai dėl jų bū
tų skambėję nesykį J. Tautų tri
būnoje. Kaip J. Tautos kišis į 
Vengrijos vidaus reikalus? feet 
kištis į Pietų Afrikos vidaus 
reikalus — tai jau ne tik gali
ma. bet ir privalu, nes to nori 
ir Kremlius.

Pasekus šiuos konkrečius 
faktus, belieka ir toliau sekti, 
ar J. Tautų institucija eis ir to
liau keliu nuo savo chartos, 
taigi silpimo ir galutinai susi
naikinimo keliu, ar norės bent 
kuo pademonstruoti savo kelią 
ir chartos kryptimi — pasisa
kyti už teisingumą, laisvę, ap
sisprendimą ne tik Afrikoje, 
bet ir Europoje.

Baltiečių kreipimasis i 
Jungtines Tautas turi dvejopos 
prasmės: ne tik sudramatinti 
Baltijos valstybių . esamą padė
ti opinijoje, bet sudramatinti 
ir pačios institucijos padėtį, 
nes jos pakeltas balsas už Bal
tijos valstybių laisvės siekimą 
būtų vienas iš tų žygių, kurie 
reikštų pačios institucijos pas
tangas vykdyti savo chartą ir 
tuo keliu stiprėti.
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Ką dare vadai lemiamais momentais
Ką veikė Stalinas, kai Hitle

ris karą pradėjo? — Paaiškina 
admirolas Mikolai G. Kuzneco
vas, to meto laivyno ministe- 
ris. Admirolas rašo, kad ir jis 
ir daugelis aukštųjų karininkų 
žinojo apie rengiamą 'karą. Ži
nojo net karo pradžios dieną. 
Bet visais pranešimais apie Hit
lerio rengiamą karą netikėjo 
Stalinas. Nekreipė dėmesio Į 
visus įspėjimus imtis atsargu
mo priemonių. Pagal Kuzneco
va, Stalinas vengė visko, kas 
galėtų provokuoti Hitlerį.

1941 birželio 22 dienos tre
čią valandą ryto Kuznecovas ga
vo žinią, kad Vokietijos lėk 
tuvnešis Juodosiose jūrose ar
tėja. Jis tuojau skambino Sta
linui. Kremliuje budintysis at
sakė: “Draugo Stalino čia nėra 
ir. kur jis yra. nežinau’’. Ad
mirolas, nelaukdamas Stalino,— 
kaip vyriausio karo vado, įsaky
mo, savo atsakomybe įsakė pra
dėti karo veiksmus prieš vokie
čius.

Apie karą Sovietuose tauta 
buvo painformuota tik 9 valan
das po karo pradžios. Bet Sta-

Lietuvos pasiuntinybes žinios
Lietuvos atstovas, J. Kajec- 

kas, pareiškė užuojautą Mrs. 
Gladys C. Graham jos vyro 
prof. Malbone W. Graham mir
ties proga. Prof. Graham mirė 
Santa Monica, Calif. Jis buvo 
didelis, ilgametis Lietuvos ir lie
tuvių tautos draugas. Jis daug 
apie Lietuvą palankiai rašė ii' 
kalbėjo. Keletą kartų yra lan
kęsis Lietuvoje.

Kajeckai taip pat dalyvavo 
pamaldose už mirusį Dr. Ting- 
fu F. Tsiang. buvusį Ambasado
rių Nac. Kinijos prie Jungti
nių Tautų ir Washingtone. Ve
lionis savo kalbose J.T. dažnai 
primindavo Lietuvos bylą.

Congressional Record “spalio 
19 tilpo santrauka Lietuvos at
stovo kalbos, pasakytos Lietu-

Stalinas pasislėpė, o ką darė Kenųedy?
linas nesirodė vyriausio štabo 
posėdžiuose visą savaitę. Tik 
liepos pradžioje jis prabilo per 
radiją į tautą.

X —o—
Ką darė Kennedy, patyręs 

apie sovietu raketas Kuboje? 
Paaiškina Newsweek, kalbėda
mas apie Amerikoje skelbia-

LIETUVOJE

Butų juokinga, jei nebūtų pikta
Tokiu vardu Tiesa spalio 24 

skelbia sovietinio ūkininkavi
mo faktus, tarp kurių randame 
ir tokį pensininko J. Bincelio 
pasakojimą:

“Teko važiuoti iš Merkinės 
Druskininkų kryptimi. Važia
vau savivarčiu, kuris vežė žvy
rą. Pasiteiravau, iš kur ir kur 
veža. Šoferis paaiškino, kad 
veža iš anapus Nemuno nuo 
Liškiavos pusės per Merkinę 
Druskininkų statyboms. Kodėl 
iš taip toli? Argi nėra žvyro 

vių dienos proga Lakewood 
Park, Pa. joje suminėtas kun. 
P. Cėsnos (Mahonoy City, Pa.), 
auksinis kunigystės jubiliejus.

Suomijos ambasadoriaus 
Muknkki kvietimu. Kajeckai 
dalyvavo Mi's. Munkki kerami
kos parodoje Washington© me
no galerijoje ir ta proga su - 
ruoštame priėmime.

Priėmimai. Kajeckai dalyva
vo dipl. korpuso dekano ir po
nios de Sevilla Sacasa priėmi
me Nikaragos prezidentienės, 
ponios Renė Schick, garbei. 
Taip pat dalyvavo Zambijos, 
Vietnamo ir Kamerūno ambasa
dorių priėmimuose bei Wash- 
ingtcno Prekybos Rūmų ir p.p. 
Edgar Morris priėmimuose.

mus užrašus Olego Y- Penkovs- 
kio, sovietų saugumo pulkinin
ko, kuris nuo 1961 ėmė infor
muoti Amerikos žvalgybą, bu
vo susektas ir 1963 gegužės 
mėn. sušaudytas. Jis pasitarna
vo Amerikai ir ryšium su so
vietinėm raketom Kuboje.

Trys dienos prieš prezidento

Druskininkų apylinkėje? Reikia 
tik kreiptis į vietos gyventojus, 
jie nurodys žvyrduobes. Aš ži
nau, kiek tolėliau, Bingelių kai
me, yra “žvirgždės”, kur yra 
visokio žvyro — smulkaus ir 
stambaus.

Su manim važiavo eigulys. 
Jis girdėjo mano pokalbį su šo
feriu. Nusijuokęs papasakojo 
tokią istoriją:

“Malkas pirko Druskininkam. 
Mūsų sunkvežimiai pravežė jas 
pro Druskininkus ir iškrovė 2o- 
geliuose prie Nemuno. Atvažia
vo Kauno mašinos. Malkas pa
sikrovė ir išsivežė. Iš Kauno 
tas pačias malkas tos pačios 
mašinos atvežė Druskininkam”.

Šios istorijos teisingumu su
abejojau. Kitą dieną visai kito 
je vietoje susitikau netikėtai 
girininką. Šią istoriją papasa
kojau. Jis ją patvirtino ir dar 
įdomesnę papasakojo:

“Alytus malkas pirko Ilginin- 
kų miške. Alytaus ATK maši
nos malkas iš miško nuvežė 
pro Merkinę Druskininkų kryp
timi ir prie Nemuno iškrovė. 
Vėliau nuo kranto surito į Ne 
muną ir sieliais atplukdė Į Aly
tų. čia buvo vėl ištraukta į 
krantą ir tomis pačiomis maši
nomis išvežiota, kur reikia”.

Alytus ir Druskininkai kūre
na “auksinėmis” malkomis. Ši
luma brangiai kainuoja.”

DARBININKAS

Kennedy ultimatumą Chruščio
vui atsiimti sąyo raketas iš Ku
bos, Kennedy baiminosi ir tei
ravosi savo pą.tarėjų, kuo jię 
gaji jį užtikrinti, kad jo ultima
tumas neįžiebs atominio karo. 
Patarėjai pažadėjo atsiklausti 
savo “slaptojo šaltinio”. Atsa
kymą iš jo pristatė prezidentui 
per 32 valandas: “Sovietų ato
minės pajėgos nėra paruoštos 
karui”. Tas slaptasis šaltinis ir 
buvęs ne kas kitas kaip pulki
ninkas Penkovskis. Tada prezi
dentas skelbė ultimatumą. 
Chruščiovas pasiskubino jį pri
imti, bet paskiau dalies sąlygų 
nevykdė, o prezidentas neturė
jo ryžties išreikalauti, kad susi
tarimas būtų įvykdytas iki ga
lo — kad raketų pašalinimą 
tikrintų tarptautinė kontrolė.

Kodėl Kennedy nesiryžo pa
remti iki galo invazijos Kubon 
Aiškino buvęs prezidentas Ei- 
senhoweris ryšium su savo nau
jai pasirodžiusia knyga. Esą 
prezidentas Kennedy sustabdė 
lėktuvų paramą invazijai, pa
veiktas kai kurių patarėjų, ku
rie įtikino prezidentą, kad ak
tyvi parama invazijai pakenks 
Amerikos prestižui.

Eisenhoweris, kritikuodamas 
šį Kennedy neryžtingumą, pri
minė, kad panašioje padėtyje 
buvęs ir Eisenhoweris, kai A- 
merika parėmė invaziją Gua- 
temaloje, kur turėjo būti paša
linta prokomunistinė vyriausy
bė. Patarėjai ir Eisenhoweriui 
patarinėjo neleisti lėktuvų į pa
galbą invazijai. Patarinėjo tuo 
pačiu argumentu — pakenks 
prestižui, Amerika neteks drau
gų pietų Ajnerikoje. Bet Eisen
howeris jiem atsakęs: jei Ame
rika imasi jėgos, ji turi būti pa
vartota sėkmingai, o lotynų A- 
merikos kraštai atšals nuo J. 
Valstybių, jei jos sutiks pralai
mėti, bijodamos opinijos. Ir 
Eisėnhoweęą^-'įsakęs.-'lėktų vam 
■veikti. . X T?’-

Bet sykį ir Eisenhoweriui pri-
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paskelbė pasikalbėjimą su prof, 
dr. V.S. Vardžiu, kuris yra iš
rinktas naujos Ateitininkų Fe
deracijos tarybos pirmininku. 
Taryba yra ne vykdomasis, bet 
sprendžiamasis, ‘ ‘siūlomasis’ ’ 
organas. Tad atkreipiame dė
mesio į kai kuriuos tarybos pir
mininko pasisakymus, kurie ga
li būti suprasti kaip ‘ ‘siūly
mai” ateitininkų nusistatymam.
Dėl politinės nevienybės tarp 
ateitininkų:

“Politinių pažiūrų skirtumai, 
kurie buvo susidarę tarp ateiti
ninkų prieš 20 ar 15 metų ir 
kurie buvo sukėlę ne vieną 
konfliktą, šiuo metu nebepri
klauso prie degančių laiko 
■klausimų. .. .Todėl nemanau , 

trūko ryžties veikti. Vienas to- 
(kis labiausiai žinomas sykis bu
vo Vengrijos sukilimas 1956. 
Tada Eisenhoweris pasiskubino 
skelbti, kad bus neutralus . ... 

kad “politinės vienybės” nebu
vimas, iškilęs prieš dešimtine - 
čius, turėtų trukdyti ateitinin
kus kartu ir kūrybingai spręsti 
problemas, kurios iškyla šian
dien ... Klausimai kaip “tarp- 
tautiškumas ar tautiškumas”, 
bendrieji amerikiniai (ar kana- 
diški ir pan.) ar specifiniai lie
tuviški interesai”, “lietuviško
sios mažumos jaunųjų susideri
nimas su lietuviškosios mažu
mos vyresniaisiais, o kartu ir 
su nelietuviškąja visuomene”, 
“katalikiškumo ar lietuviškumo 
primato praktikoje”, neminint 
daugelio kitų, šiandien yra 
daug svarbesni nei klausi
mo, ar politika pasaulėžiūrinė 
ar ne. Aukščiau minėtieji mum 
yra žūtbūtiniai klausimai. Esu 
įsitikinęs, kad visi ateitininkai 
tai mato. Praeities konfliktų 
knygą laikau uždarytą ... Da
bar priimame vieni kitus, ko
kie esame, ir kitokių, o ne po

litinių minčių konflikto įtam
poje, ieškome šiandienai spren
dimų”.

Del jaunimo — kiek jo dva 
šia reiškiasi per Ateities žur
nalą, kreipiantį dėmesį ne tiek 
į lietuviškus klausimus, kiek į 
bendruosius žmonijos ir šio 
krašto socialinius klausimus:

“Dabartinės “Ateities” bal
sas — tai tikras autentiškas A- 
merikoje vidurinius ir aukštuo
sius mokslu baigusios inteli
gentijos balsas (čia Lietuvių 
Dienų redakcija yra padėjusi 
klaustuką, gal būt, turėdama, 
prieš akis studentų ateitininkų 
stovyklos rezoliucijas, kuriose i 
“Ateities” kai kuriuos balsus 
buvo pažiūrėta kritiškai), inte
ligentijos, kuri jaučiasi ant 
dviejų pasaulių ribos .. šian
dieninės ‘Ateities’ žmonės joje 
( lietuviškoje bendruomenėje) 
nebeišsitenka; ne karjeriniais 
ar .panašiais sumetimais, bet 
dvasios užsiangažavimo, akty
vumo, aukojimosi ir pan. pras
me. Nebeišsitekdami jie tampa

LAISVES IR LIETUVOS BIČIULIAI, kurie prabilo, pasi-į 

rašydami “Atsišaukimą į Jungtinių Tautų sąžinę”

Jie yra iš 31 valstijos — nuo Maine ir Columbijos distrikto 
iki Arizonos, Californijos ir Aliaskos.

Lietuviai turi žinoti ir atsiminti pavardes tų asmenų, ku
rie aktyviai kelia balsą už žmogaus laisves apskritai ir Lietu
vos laisvę specialiai.AN APPEAL TO THE
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aštriais vyresniųjų kritikais, 
kaltina juos ‘ribotumu’ ir rei
kalauja, kad vyresnieji prie jų 
laikytųsi. Susidaranti įtampa 
gali būti aštroka ir kampuota. 
Kai kam atrodo, kad tos įtam
pos sudarymu jaunoji inlc’igen- 
tjia atsisako visko, į ką katali
kai tėvai tikėjo. Taip nėra. Ji 
tik yra sukilusi prieš tėvų bend
ruomenės “netobulumą”, ribo
tumą, atsigręžimą vien į save .. 
Smerkti tokį “sukilimą” yra 
nesusipratimas. Atsisakyti į 
jį kreipti dėmesį — atžagarei- 
viškumas. Ateitininkija priklau
so jauniem žmonėm, ir be jau
nimo ateitininkų laukia kapi
nės. Amerikoje (Kanadoje — 
•kiek kitaip) visa, ne tik moks
lus išėjusioji, bet ir dabar te
beinanti inteligentija ir jos 
prieauglis bręsta panašioje į- 
tampoje. Atsigręždami į jų pro
blemas. stiprinsime ateitininki
ja. o per ją ir lietuviškąją bend
ruomenę. Juo labiau atrasime 
ateitininkišką, t.y. katalikišką 
ir lietuvišką sprendimą, juo la
biau savo priauglį išlaikysime 
apie save ... šia prasme turi 
būti lanksti ir mūsų ideologija 
ir jos interpretacija. Du ideo
logijos principai yra esminiai 
ateitininkui: katalikiškumas ir 
lietuviškumas. Visa kita, imant 
korporacijų kepuraičių spalvas, 
gali keistis”.

Visi kailiniai siuvami mūsų siuvyk
loje, todėl kainos pigios. Pirkdami 
bet ką ateikite pas mus ir įsitikin
site. Mes taip pat pataisome kaili
nius, kailininius apsiaustus, šalikus 
(stols). Galite pasirinkti iš didelės 
atsargos karakulio, Aliaskos ruonio, 
minko ir kitų dirbinių.

Didelis pasirinkimas
Nelaukite paskutinės valandos
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Proga praskrenda kaip kometa

Amerikos lietuvių veikloje giliai įleistos šaknys

Kometos retai pasirodo mū
sų padangėje. Neseniai viena 
kometa buvo matoma trumpą 
laiką prieš saulėteki. Kas pa
tingėjo anksčiau atsikelti arba 
atsikėlęs nekreipė savo žvilgio 
j rytų horizontą, tas praleido 
retą progą, pasitaikančią bene 
•vieną kartą per šimtmetį. Da
bar jau galima keltis kažin kaip 
anksti, galima žvalgytis po dan
gų į visas šalis, bet ta kometa 
jau yra praėjusi — jos nebepa
matysi.

Panašiai yra su progomis 
mūsų gyvenime ir mūsų kovo
je už laisvę. Jeigu neišnaudosi
me tekių proga, kurios mums 
pasitaiko arba kurias tam tik
rom aplinkybėm sukuriame, tai 
vėliau net ir labai didelis mū
sų triūsas bei aukos gali neduo
ti tų vaisių, kurių norėjom pa
siekti ir kurių 'laukėme. Reikia 
išnaudoti progas tinkamu laiku.

★

Lapkričio 13 manifestacija 
yra viena iš tekių progų, pro 
kurią negalime praeiti miegūs
tomis akimis. Savo didumu ir 
riesto platumu ta manifestacija 
yra tai turn kometa, sušvitusi 
mūsų laisvės kevos padangėje. 
Reikia pripažinti, jog mes dar 
neturėjome tokio masto užsi
mojimų. Užtat tenka tik džiaug
tis. kad pagaliau priėjome sa
vo veikloje tekį tarpsni, kada 
galime išdrįsti ir mostelti taip 
plačiai, lyg kometa dangaus 
skliaute.

Bet čia reikia pastebėti, kad 
kometa patraukia viso • pasau
lio dėmesį ne tiek šviesiu sa
vo branduoliu, kiek ilga ir pla
čia uodega — 'vadinamąja ko
ma. kuri ta branduolį supa ir 
lydi begaline mase švitinčių 
dalelių. Ir mes, kiekvienas, ga
lime ir privalome būti ta švie
sia dalelyte, kuri Lietuvos lais
vės manifestaciją padarytų 
milžiniška politine kometa, kad 
ne tiktai New Yorkas, bet vi
sas pasaulis atkreiptų dėmesį.

New Yorke susirinkus lietu
viam manifestacijai už Lietu 
vos laisvę, bus skaičiuojama, 
kiekgi jų suplaukė. Nebus žiū
rima, kodėl kai kurie lietuviai 
nutarė negalį dalyvauti. Nebus 
svarbu, kiek labai tie pasiliku
sieji išmintingi, kiek turtingi, 
gražūs ar elegantiški. Tik viena 
bus svarbu — kiek jų bus susi
rinkę Madison Square Garden. 
Ir nereikia pamiršti, jog lietu
vių tautos priešai džiaugtųsi, 
jei mes turėtume pustuščių sa
lę, nes tada daug mūsų ligi šiol 
padėtų pastangų būtų paversta 
niekais. O to neturi būti. Tad 
ši demonstracija tebūnie dar 
■vienas žingsnis. milžiniškas 
žingsnis Lietuvos laisvės kely
je.

★

Barzdočių ir bebarzdžių ne
stinga ne tiktai gatvėse, bet ir 
įtakingose vietose, kurie mano 
ir kitus įtikinėja, esą geriausiai 
pasitarnausime taikai bei lais - 
vei, o taip pat šiam kraštui ir 
pavergtajai Lietuvai, jei tylėsi
me apie pavergėjų klastą ir 
žiaurumą, jei nekelsime jų nu
sikaltimų okupuotuose kraštuo
se, jei nešauksime dėl komuniz
mo pavojaus Amerikai ir visam 
pasauliui. Tokia 'mūsų tyla 
reikštų ne tiktai savos tautos 
išdavimą, bet ir nusikaltimą A- 
merikai. kurios laisve ir gero
ve naudojamės.

Deja, net savoje spaudoje 
užtinkame neįtikėtinų siūlymų 
siekti Lietuvai satelito teisių, o 
ne visiškos nepriklausomybės. 
Manome, jog tai atsitinka dėl 
to, kad per retai parodome, 
kaip stipriai Lietuvos reikalas 
dega mūsų visų širdyse. Lap
kričio 13 yra proga parodyti sa
vo tikrą nusistatymą visiem, 
net ir tiem, kurie nežino ką 
kalba, siūlydami kapituliaciją, 
arba gerai žino, kieno paskati
nimu tai daro.

Amerikos Lietuvių Tarybos 
paskutiniame suvažiavime Chi- 
cagoje spalio 23-24 pirminin
kas Leonardas Simutis atsisakė 
iš savo pareigų, palikes tiktai 
tarybos nariu ir suvažiavimo iš 
rinktas garbės pirmininku. Bet 
tai jau nebe tos aktyvios parei
gos, kurias ligi šiol ėjo. Jo san
tūriu žodžiu, iš pirmininko pa
reigų atsisakęs savo valia, ta
čiau Chicagoje nebenutyla kal
bos, kad buvęs paveiktas ir ki
tų valios. Kaip ten bebūtų, ne
dera tylom praeiti pro asmenį, 
kuris 25 metus vadovavo A- 
merikos Lietuvių Tarybai, kaip 
vienam iš reikšmingų verksnių 
mūsų laisvės kovoje. Nors 
trumpai norime priminti kele
tą Leonardo Simučio našios ir 
ilgos veiklos bruožų.

Ak, atmenu tą mielą kraštą ...
Mielam savo krašte, Lietuvo-

Sukruskime tad visi lapkri
čio 13 dalyvauti lietuvių tautos 
manifestacijoje, pavergtos ir 
užčiauptos tautos, už kurią mes 
turime pareigą šaukti, o ne ty
lėti. Tą dieną New Yorke ir ar
timesnėse jam valstijose telie
ka namie tiktai ligoniai, kūdi
kiai ir juos saugojantieji bejė
giai seneliai. Mūsų dalyvavimo 
negali sukliudyti nei mūsų 
šauksmo pritildyti įkyriai zir
ziantieji apie “koegzistenciją”, 
“pelitinį realizmą”, “tautų bro
lybę“ ir apskritai kilnias idė
jas, kurios iš tikrųjų suniekina
mos. nes paverčiamos priemo
ne laisviem žmonėm prigauti. 
Kokia gali būti “brolybė“, kai 
mūsų broliai ir seserys Lietu
voje kenčia baisią komunistinę 
vergiją!

★

Visi į antisevietinę lietuvių 
manifestacija už Lietuvos ne- 
priklauscmybę ir už laisvę nuo 
kruvinojo komunizmo, koks jis 
bebūtų — rusiškas, kiniškas 
ar net ir 'lietuviškas ... Joks 
kemuriizmas nėra dar parodęs, 
■kad jis atsisako prievartos ir te
roro. kad įgytų valdžios arba 
paglemžtoje valdžioje išsilaiky
tų. Tad mes visi kaip laisvi pi 
liečiai. kaip amerikiečiai ir kaip 
lietuviai, patieksime laisvės rei
kalavimą ir kaltinimą Sovietų 
Sąjungai — Lietuvos pavergė
jai, apeliuodami į Jungtines 
Tautas jų pačių chartos žo
džiais. kurie skelbia ir pripažįs
ta laisvę visom tautom.

Vilius Bražėnasš

Leonardo Šimučio ilgos ir našios veiklos bruožai

je, Leonardui Simučiui neteko 
ilgiau pabūti, bet užtat teko 
visą savo gyvenimą dėl gimto
jo krašto reikalų kovoti. Gi tas 
kovingas gyvenimas prasistie- 
pia jau pro aštuntą dešimtme
tį. Kaip tik Šiomis dienomis, 
lapkričio 6. atskaitė 73 metus, 
rastume Leonardo Simučio lop
šį, apgaubtą ‘bakūžės samano
tos”, Žemaičių girių ir laukų, ir 
dėl to taip giliai į širdį įsirėžu
sių, kad vis prisimena atsidūsė
jimu: “Tėvyne, aš laukų išsi
ilgau . . . išsiilgau girių ir ber
žų”. Virtęs ir pats tartum Lie
tuvos beržu, jau gerokai žievė- 
tu, bet iš savo tautos neišrau
namu, jis pradėjo ta savo augi
mą Šėrikų kaime, Šilalės vals
čiuje. čia ėjo pradinius moks
lus, pankui aukštesniuosius Kau
ne ir Maskvoje. Dalyvaudamas 
slaptoje lietuvių moksleivių vei
kloje. rinkosi pasipriešinimo ca
rizmui kelią, kuris pakreipė į 
Ameriką dar tik 21 metų jau

LEONARDAS SIMUTIS Nuotr. V. Maželio

nuolį, išgyvenusi išsiskyrimo 
su tėvyne liūdesį ir nebepra- 
einantį ilgesį: ‘ Ak, atmenu tą 
•mielą kraštą”. Tai atodūsis eilė
raščius bekūrusio L. Šilelio-Leo- 
nardo Šimučio.
Žirgas nestovi ant vietos

Vienoje sukurtoje savo daino
je tuos žodžius ištaręs Leonar
das šimutis, sakytumei, pats 
save apibūdino. Amerikoje iš - 
gyvenęs daugiau kaip 50 metų, 
su trumpa išvyka į Lietuvą 
1926-27, jis niekada nestovėjo 
vietoje; vadinasi, neužsikasė 
tiktai savo privačiam gyvenime 
ir jo reikaluose, bet visą laiką 
judėjo ir judino lietuviškus 
visuomeninius reikalus. Gi jų 
buvo dideli glėbiai.

Tuojau prasidėjęs pirmasis 
pasaulinis karas atnešė tokių 
darbų, apie kuriuos nedaug kas 
buvo galvojęs. Rodėsi ir ryškė
jo nepriklausomos Lietuvos pa
veikslas. O su tuo Lietuvos ki

limu subruzdo ir Amerikos lie
tuviai savo gimtajam kraštui 
padėti.

Leonardas Šimutis nestovėjo 
vietoje. Dar beeidamas aukštuo
sius mokslu (šv. Bėdos kolegi
joje, De Paul ir Loyolos uni
versitetuose, Fordhame), jis įsi
jungė į organizacinį bei žurna
listini darbą ir prasikišo į prie
kį. kaip Amerikos lietuvių kata
likų organizatorius ir vadas. 
Štai 1918, dar tik 26 metų, jis 
jau Amerikos Lietuvių Tarybos 
narys; drauge su lietuvių dele
gaciją lankėsi pas JAV prezi
dentą Wilsona, kuriam buvo iš
dėstytas reikalas pripažinti Lie
tuvą nepriklausomą.

Lietuvai atkuriant savo lais
vą valstybę, Amerikos lietuviai 
daug padėjo ir savo propagan
da ir savo pinigais. Ir čia Leo
nardas Šimutis nestigo vietoje: 
jis keliavo iš vienos lietuvių ko
lonijos į kitą, šaukdamas susi
rinkimus, pasakodamas apie 
Lietuvą, karštai ragindamas au
koti Lietuvos atstatymui. Tuo 
metu lietuvių katalikų Tautos 
Fondas surinko apie milijoną 
dolerių. Leonardas Šimutis, bu
vęs to fondo sekretorium 1918- 
19. tik savo prakalbom sutelkė 
virš 100,000 dol., o su kitų pa
galba per vienerius metus—'ket
virtį milijono. Tekia suma nė 
dabar nėra smulki; anuomet ji 
buvo daug stambesnė dėl ma
žesnių uždarbių ir brangesnio 
dolerio. Neveltui Lietuvos pre
zidentas A. Smetona išreiškė 
Amerikos lietuviam gilią visos 
tautos padėką.

Nuskrisčiau į tėvyne mielą
Šio tėvynės ilgesio, išreikšto 

vienu jaunystės eilėraščiu, Leo
nardas Šimutis-Šilelis nesisten
gė tuojau patenkinti, kai Lie
tuvos valstybė prisikėlė laisvam 
gyvenimui. Nemažai Amerikos 
lietuvių veikėjų išskubėjo Lie
tuvon, o Leonardas Šimutis dar 
lūkuriavo. Kas gi Amerikos lie
tuviam bedirbs? Rišo su jais ne 
kokie nenutraukiami įsipareigo
jimai. bet giliai atjaučiama iš
eivių dalia, savų žmonių rū
pesčiai svetur, jų parodytas 
nuoširdumas, dosnumas Tautos 
Fondo vajaus metu, jų organi
zacijos, laikraščiai. Kas bevado- 
vaus? Lietuva, vos beatsitojusi 
ant savų kojų, inteligentinių 
pajėgų svetur nesiuntė, buvo 
susitelkusi tiktai į save ir ku

riam laikui net nukreipusi dė
mesį nuo Amerikos lietuvių, iš
skyrus piniginius vajus įvai
riom organizacijom.

Leonardas šimutis pasiliko 
Amerikoje. Jis buvo tvirtai į- 
augęs į Lietuvos vyčius, vienas 
iš jų žurnalo steigėjų, adminis
tratorių ir redaktorių. Redaga
vo Lietuvių Katalikų Susivieni
jimo laikraštį “Garsą”. Turėjo 
pareigų Lietuvių Katalikų Fe
deracijoje. Taigi to Šilalės ber
žo šaknys Amerikos lietuvių vei
kloje buvo giliai įleistos. Gal 
būt, tiktai dėl srūvaus Ameri
koje darbo dilgėjo širdyje pa
būti ten, “kur upės teka taip 
ramiai” ...

Grįžo Lietuvon 1926 ir buvo 
išrinktas į UI seimą krikščionių 
dėme kratų atstovu. Bet to sei
mo laikai nebuvo ramūs. Per
versmas 1926 gruodžio 17 sei
mo darbus nutraukė, o paskui 
jis visai buvo paleistas, Leonar
das Šimutis dar prieš tai atsisa
kė seimo atstovo pareigų ir vėl 
sugrįžo Amerikon. Kaune gy
vendamas G'irbo dar Ryto 
dienraščio redakcijoje.

(Bus daugiau)

Automobilis amerikiečių gy
venime užima labai svarbią 
vietą. Tai labai vaizdžiai ir me
niškai pavaizdavo prieš kiek 
laiko rodyta speciali televizijos 
programa “The Great Love Af
fair’ ’. Programos komentato
rius Harry Reasoner, viską pai
liustruodamas gausia dokumen
tine medžiaga, peržvelgė auto
mobilių gamybą, modelių evo
liuciją, įvairias susisiekimo sta
tistikas. Komentatorius paste
bėjo, kad bent viena iš šešių 
pramonės įstaigų turi ką nors 
bendra su automobiliais. Kiek
vienais metais JAV pagamina
ma daugiau automobilių, negu 
gimsta kūdikių. Gydimuisi per 
metus JAV išleidžiama truputį 
mažiau negu 6 bilijonai dol.. o 
automobilių taisymui — virš 6 
bilijonų dol. Ateityje ta progra
ma vėl bus kartojama. Nema- 
čiusiem verta pasidomėti.

Napoleonas Bonaparte vis 
dar tebėra populiarus prancūzų 
autorių herojus. Per paskuti
niuosius 20 metų apie jį yra iš
leista 67 naujos knygos. Per 
tą patį laikotarpį Prancūzijoje 
apie Adolfą Hitlerį yra išleista 
39 knygos, apie Joaną Arkietę 
— 34 ir apie generolą Charles 
de Gaulle — 26.

MIESTELIS.
KURIS
BUVO
MANO

NELĖ
MAZALAITĖ

(28)
Pasakojo, kas tikrai žinojo, jog vos gavęs paveldėji

mą. motinai mirus — savo rankomis nukabinėjo šven
tus paveikslus iš visų kambarių. Sako, kad jau mažas 
būdamas, ikai jį mokino katekizmo — jis paprasčiau
sia užbraukė visus Dievo ir Bažnyčios įsakymus, ir 
visos nuodėmės jam atrodė permažos. Ir dabar jis au
koja varpą? Nekalbėkit niekų!!

Bet jis tikrai buvo atsiuntęs klebonui Šarvai žodį, ir 
nors žmonės netikėjo, tačiau laukė. Tiktai niekas ir 
nepagalvojo, jog ponui Budrylai buvo suėję aštuones- 
dešžmt metų, ir artėjo mirtis — galima sakyti, kad 
varpų užsakė pati giltinė.

Niekas kitas nežinojo, kad ponas Budryla savo ge
ografiją buvo praplėtęs rūpesčiu apie aną gyvenimą— 
tai jo paties aptarimas — težinojo tik jo ištiki
miausias tarnas, baudžiauninkas ir auklėtinis.

Tačiau vistick, nors su ponu jie buvo kaip vienas 
visuose sumanymuose — nieko doro, žinoma,—jį vis- 
tiek traukė prie savo žmonių, ir suėjęs jis atvirai, bet 
prigrasinęs tylėti, prasitardavo, jog ponas pasidarė ki
toks.

Ne, nepakeitė jis savo darbų nei dvasios, tiktai 
sako, žino, jog artinasi galas, ir pirmą kartą gali neiš
sisukti nuo Teismo, kuriame nebus išsipirkimo, tik 
dėlto, kad jis bajoras. Jis murmėdavo ilgais tarpais, 
lyg tarėsi su kuo, ne tik su savim, ir dūsaudavo, lyg 
nenorėdamas sutikti — ir taip vieną dieną ir atsira
do pažadas: varpas.

Ir tada jis pasidarė ramesnis — ponas Budryla. jis 
ir pasigyrė, jog puikiai sugalvojo: varpas neša nuo
šimčius, net jei būsi ir iškeliavęs tenai: tai daiktas, 
kurį judina visokiais bažnytiniais atvejais, visokiais rei
kalais. tad kiekvieną kartą malonė nulašės ir tam, ku
ris tą svarbų įrankį bus davęs. Ir šiaip, išgirs kas 
nors naujas, pravažiuojantis, pasiklausys, ir tars: tai, 
kad skamba, iš kur turit tokį varpą, kur gavot? —Ir 
atsakyta būs tekiems — Pono Budrylos fundacija. — 
D sužinoję, kad fundatorius jau amžinatilsį, sumes ir 
poterį už tokį geradarį — tai vėl jam ir nebereikės at
skiros atgailos.

Taip užsakė jis varpą didelį, brangų, ir pačioje vo
kiečių žemėje, Leipzigo mieste. Nusiųsdino ten pinigų 
ir įsakė, jog nesigailėtų geriausios medžiagos, kad 
skambėjimas būtų toli nešantis ir skaidrus. Bet jau 
kitą dieną, o ypač naktį, jis buvo teks keistas, ir vėl 
murmėjo jis lyg su kuo pasitarinėdamas. ir staigiai į- 
sakė paruošti karietą, geriausius arklius, ketvertą, ir 
išsiuntė tarną priešais, kad pakeliui turėtų jam arklius 
pakeisti, ir savo patikėtiniui liepė būti gatavam alei 
numutę — važiuos ir jie, iš padkos užsakymo. į Leip- 
zigą.

Tai ir gerai, galvojo artimasis tarnas — tiek pini
gų išmetus, turi pats pasitikrinti, negi gali patikėti 
nevieroms-vokiečiams? Užmokestį pasiims, o nežinai, 
kekių skardų priveis į varpą — geriau, kad jau mes 
patys matysim.

Mėgo jis seniau važinėti su ponu Budryla. Matė vi
sokių gražybių ir baisumų, ir neskaiščių ir kruvinų 
reginių regėjo iš arti, šalia pono, tačiau buvo jauni 
abu, o jis dar penkiolika jaunesnis už savo bajorą, bet 
jau ilgai kaip jie nebuvo išsileidę į tolimesnį kelią. 
Jeigu ko reikėjo nedoro — ir namie ponas sugebėjo.

Ir dabar štai į šitokį nepasvietį — tarnui jau la
bai greit pasirodė, kad perdaug apkando šitokiu užsi
mojimu: reikėjo nuolatos sekti, kad ponas nenugeib- 
tų — jau taip ir buvo buvę pora kartų namie — 
gal nuo tada ir bus pradėjęs Budryla galvoti, jog 
teks peržengti bažnyčios slenksti antrą kartą.

Mėgo jis girtis, gal ir su primelavimu, jog tiktai kar

tą tebuvęs už to švento slenksčio — kai buvo krikš
tijamas. Kam varginti Dievą su sakramentais?— 
juokėsi Budryla. Nė išpažintimi, nė moteryste ir nevar
gino. atlaidų nelankė, o kai reikėjo klebono ką nors 
jam užkrauti, stačiai į kleboniją važiavo. Kai tėvas pa
simirė — nebuvo jaunojo namie, taipgi ir motiną be 
jo palaidojo — tikrai, nedilo bažnyčios slenkstis jo 
mindomas. Bet dabar jis galvojo apie tai. jog reikės.

Ir skubėjo toje kelionėje — jau būtų pasiskundęs, 
jeigu būtų kam, dabar tik saugojasi pats neišsibarstyti, 
taip lėkė karieta, taip duso keičiami arkliai, ir pono 
kaulai brazdėjo karietoje, ir kai atvažiavo į vietą — 
atrodė, kaip pavasarinė žalčio išnara, teks nuvargęs.

Bet koks buvo ponas toks ir liko — vokietukai 
liejykloje tik raitėsi, tik klausė — ir stebėjosi labai, 
kad vos tiktai jie buvo gavę pono Budrylos įsakymą 
dėl varpo, jis pats, kaip pirmas dūžis, čia atsirado.

Ir jie -leido jam viską stebėti, visą darbą ir mate- 
rijolą liesti — taip gerai jis sumokėjo. Negirdėti daly
kai — tas užsakytojas pareikalavo, kad jam būtų leis
ta prieiti trumpam laikui prie liejamosios krosnies, ir 
•kad pravertų duris, ir kad niekas arti nebūtų.

Tačiau tarnas buvo, jis nešė odinę terbą, kurią ke
lionėje taip labai ponas saugojo, kad prie savęs pri
spaudęs laikė — ir dabar liepė tarnui praverti, ir 
pats kišo ten savo sausą ranką, ir iš ten traukė daik
tus ir mėtė į ugnį.

Ir buvo labai nustebęs tarnas, net pagalvojo, ar kar
tais pono makaulė neapsisuko; kokie niekai buvo ten 
sudėti ir dabar naikinami. Šovinio tūta. Tarno smal
sumas buvo pabudęs ties tuo metu, kur buvo užmigęs 
senais laikais, ir jis prisiminė: Ar ne su tuo buvo po
nas nušovęs vaikį, kuris norėjo apsaugoti savo merge
lę nuo Budrylos, ir grasino nulupti gyvam odą, jeigu 
palies ją,

Dabar įmetė žiedą, ir krisdamas jis suspindėjo, kaip 
ašara, ir tarnas manė: — Ar ne tos gražios 'ponios, 
kuri pametė savo vyrą, suviliota pono Budrylos meili
kavimų? Tarnas pats tada buvo permažas, bet jo tėvas, 
kuris prieš jį tarnavo ponui taip pat per ištikimai, bu
vo prasitaręs, kaip ponas nuo jos rankos nurovė baž

nyčioje šventintą vedybinį žiedą ir užmovė savo, rau
dona ir žalia akimis.

Paskui, kaip sparna.i švystelėjo į krosnį auksiniai 
rėmeliai. Ir tai buvo pasakojęs tarno tėvas, senasis 
Budrylos tarnas, kad prie senosios penios lovos buvo 
tokie, ir juose Švenčiausios Motinos paveikslėlis, jis 
labai gerbiamas — o paėmęs valdymą sūnus, ponas 
Budryla. buvo šventenybę numetęs ant žemės ir batu 
sudaužęs. ,

Paskui skaisčiai sušvito ugnis, tai skubiai ir be žen
klo. be plėnių, suliepsnojo popierius — šito tarnas ne
žinojo. negalėjo įspėti, ar čia kokie laiškai, ar vekse
liai, ar kitokie neteisingai išgauti dokumentai, gal ir 
testamentas?

Jis stovėjo ir tos ugnies atšvaite matė, kaip jo po
nas tarytum jaunėjo ir taisėsi nuo kiekvieno krosnyje 
išnykstančio daikto. Bet jie dar nesibaigė — dar 'krito 
į liepsnas aukso papuošalai, ir žiedai, ir vėlei popieriai, 
jis jau nežinojo, ar tai kokie nusikaltimo pėdsakai, ar 
tik ponas- nenori palikti savo įpėdiniui gerų daiktų. Ir 
kodėl nemetė visų iš karto? Juk jeigu jau vokietukai 
leido jam tai — vistiek, tur būt. iš kampo stebėjo ir 
matė ką senis darė, bet tai nekliudė darbo vertybei 
— tikrai — kodėl nesumetė visko iš karto, vietoj kai
tinęs čia abu? O gal jam malonu prisiminti kiekvieną 
nusidėjimą? Gal ta kaitra nuvesdavo ji atgal į tuos lai
kus, kai jis tas nuodėmes vykdė? Kai buvo jaunas, stip
rus. ir nė už ką neįsidėjo į galvą, jog bus taip vieną 
kartą, kaip štai yra? Gal tai jam buvo išpažintis? O 
gal tiktai gaila skirtis su tais turtais, ir žino, kad rei
kia, taip įsitėpė į galvą ir dar nori užtęsti, atsidžiaug
ti.

Bet labai troško tarnas žinoti, baisiai, kodėl taip 
darė? O paskui, kai ponas buvo baigęs, jis atrodė 
atlikęs tokį žygį, kokio jo galingieji protėviai nebuvo 
išdrįsę, toks jis stovėjo pasipūtęs ir, atrodo, nė mirti 
nebijojo. Ir pasigirdo tarnui, ar tikrai buvo ponas 
Budryla pasakęs, kad jie nuėjo į skaistyklą. Kas? 
Daiktai? Nuėjo už jį atkentėti? — Bet tarnas negalė
jo prisiekti, ar ponas tą sakė, ar ugnis šnypštė.

(Bus daugiau)
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Čiurlionio
Prieš dvidešimt penkerius 

metus Lietuvos sostinėje, Vil
niuje, gimęs Čiurlionio ansamb
lis su dideliu susidomėjimu lau
kiamas New Yorke.

Tai graži ir reikšminga su
kaktis. Nebuvo lemta jos at
švęsti Gedimino mieste. Dabar 
toli už vandenynų, kaip toje 
dainoje, svetimoje kad ir sve
tingoje žemėje, vaižgantiškus 
deimančiukus tenka atnaujinto
mis krūtinėmis paberti. Tokia 
jau lietuvio ir visos Lietuvos 
dalia.

Garžu, kad per ištisą dvide- 
šimtpenkmetį dar Vilniuje puo
selėtos tradicijos tebėra gyvos 
ir gajos. Gražu ir džiugu, kad 
tebeturime tokį veržlų ir pajė
gų meno vienetą.

Visi lietuviai turime būti dė
kingi tiems, kurie ryžosi tą mū
sų lietuviškosios dainos skleidė
ją čia atkviesti, jį globoti ir pa
dėti įsikurti.

Nesileidžiant į datas ir statis
tikas, tenka visą čiurlioniečių 
veiklą skirti į keturius laikotar
pius.

ansamblio
JONAS RŪTENIS

belaukiant

Pirmasis — gimimas Gedimi
no mieste. Tiksliau tariant, ten 
iš karto gimė tik Čiurlionio var
do vyrų choras, kurs palaips
niui augo ir ’buvo pasiekęs šim
to vyrų. Prie vyrų choro, kuris 
buvo gajus, gaivalingas ir ko
vingas — rezistencinis ir popu
liarus, dėl įvairių priežasčių 
ėmė kurtis kanklininkės, šokė
jos ir šokėjai. Nuo tada ir pra
sideda Čiurlionio ansamblio 
dienos. Sąlygos ir aplnkybės 
veiklai Vilniuje nebuvo žavėti
nos, bet 'buvo dirbama, tobulė
jama, kuriama ir kovojama už 
lietuviškąją būtį.

Ansamblio vyrų choras buvo 
žinomas ne tik kaip pajėgus 
koncertinis vienetas, bet sek
madieniais dar buvo įsipareigo
jęs giedoti per mišias net kelio
se bažnyčiose. Ten, kur Čiurlio
nio ansamblio vyrų choras gie
dodavo, žmonių buvo 
dės bažnyčios.

Ansamblis

jo Čiurlionio vadovo muz. Al
fonso Mikulskio paskata vertė 
visus judėti, dirbti ir veržtis. 
Ansamblyje nebuvo niekam ži
nomi pavėlavimai į repeticijas, 
ar kitos kokios priežąstys, ku
riomis nustatytųjų repeticijų 
būtų galima išvengti. Liga — 
tebuvo vienintelė pateisinamo
ji priežąstis. Ir kas svarbiausia, 
kad tai visai “drausmei” ne
buvo surašytų jokių taisyklių 
ar statutų — tai buvo, kaip ta
da vadinom, čiurlicnietiškos 
garbės dalykas.

Ansamblis yra aplankęs ne - 
maža miestų Lietuvoje ir visur 
palikęs neužmirštanmų įspūdžių.

Gyvai tebeprisimenu vieną 
užrašą prie koncertui skirtos 
salės durų: Neateisi į Čiurlionio 
ansamblio koncertą — visą gy
venimą gailėsies.

Toks buvo, labai jau bend
rais bruožais, Čiurlionio ansam
blis pirmaisiais savo veiklos 
metais. Buvo svajojama ir pla
nuojama daug dar ką padaryti, 
bet nelemtas karas visas svajo
nes palaidojo ir patį Čiurlionio 
ansamblį į nežinią išbloškė.

—o—

lai- 
že-

an-

Antruoju tarpsniu tenka skai
tyti blaškymosi ir nežinios 
kotarpį tolimoje Austrijos 
mėje.

Tai buvo bene sunkaiusi
sambliui laikai. Bet ir čia buvo 
daroma viskas, -kad Čiurlionio 
ansamblis liktų gyvas. Čia pa
garbos užsitarnauja visi Čiurlio
nio ansamblio pirmūnai su mu
ziku A. Mikulskiu ir ponia Onu
te,kurią mes ne be reikalo va
dinome ansamblio Beatriče.

—o—

buvo

at- 
už- 

į 
pa-

pilnutė-

tuo metu 
tavo visame Vilniaus 
•kiekviename užkampyje, nere
tai labai nepalankiom koncer
tui sąlygom. Tačiau jaunatviš
kas gaivalingumas ir vyriausio

koncer- 
krašte,

Trečiasis laikotarpis 
kiek šviesesnis. Karui pasibai
gus, ansamblis visu ūgiu, 
sijauninęs naujomis, varge 
grūdintomis jėgomis, stojo 
darbą: vargdienį tremtinį
guosti ir visus aliantus savo pu
sėn patraukti. Sakyčiau tai 
buvo pirmasis pavergtosios Lie
tuvos šauklys, ėmęsis kelti pa
saulio aikštėn Lietuvos laisvės 
bylą. Ansamblio pasisekimai 
svetimtaučių sluoksniuose yra 
neretai prisidėję prie daugelio 
prošvaiščių, kuriomis tuo metu

lietuviškoji bendruomenė buvo 
įgalinta kvėpuoti, nepailsti ir 
kautis, lyg anuose pasakiškuo
se mūšiuose, savo gyvybei ir, 
savo dvasiai išlaikyti.

Meniškoji aukštuma, kurioje 
Vokietijoje Čiurlionio ansamb
lis gyveno ir dirbo, buvo įkvėpi
mo šaltiniu visai tremtinių ben- 
uucrmenei.

—o—
Ketvirtasis laikotarpis—JAV 

žemėje nevisada, savaime aiš
ku, žiedais klotas, bet vispu
siškai laisvas. Tai visu šimtu 
nuošimčių išnaudota, atjaunėta 
ir senųjų tradicijų skraistėse 
imta žydėti dar skaidriau ir dar 
vaiskiau.

Dvidešimt penkeri metai tam 
niekad nepailstamajam lietuviš
kos dainos ambasadoriui!

Joks lietuviškosios bendruo
menės gaivalingesnis pasireiš
kimas nepraeina be Čiurlionio 
ansamblio tiesioginiai ir dauge
lyje atvejų netiesioginiai: kad 
tobulėtų, keptų aukštyn ir be
sąlygiškai kovotų už gimtosios 
žemės laisvę ir nepriklausomos 
Lietuvos atstatymą.

Apie Berensoną 
ir Lietuvą

Vyt. Landsbergis Literatū
roje ir mene spalio 16 priminė 
1959 mirusio pasaulinio garso 
meno istoriko Bernardo Beren- 
sono ryšius su Lietuva, per
duodamas tai, kas buvo Beren- 
sono paskelbta užsieniuose apie 
M.K. Čiurlionį. Priminė taip 
pat, kad Berensonas kilęs iš 
Lietuvos — prieš šimtą metų 
gimęs Butrimonyse, augęs prie 
Daugų ežero, laikotarpyje tarp 
dviejų pasaulinių karų gyvenęs 
Italijoje.

— Tarp geriausiai iliustruo
tu knygų 1964 buvo pripažin
tos šios lietuviškos knygos: A. 
Steponavičiaus iliustruota “Var
lė karalienė”, Leipcige apdova
nota aukso medaliu, pasakų 
knyga “Nė velnio nebijau’ 
iliustruota R. Gibavičiaus, ir A. 
Venclovos eilėraščiai “Ar tu ži
nai ta šąli”, iliustruota S. Kra
sausko. Tarp kitų pirmaujančių 
iliustratorių minimi A. Makū
naitė, S. Valiuvienė, V. Kali
nauskas.

SUSIDUOMĖję dail. E. Munch 
pieštu potretu. Nuotr. V. Maželio. 

____ . .

EDVARDO MUNCHO PARODA NEW YORKE
Šiuo metu Guggenheimo mo

derniojo meno muziejuje New 
Yorke yra norvegų tapytojo 
Edvardo Muncho apžvalginė pa
roda. Atidaryta lapkričio pra
džioje, baigsis vasario gale. Pa
veikslai suvežti iš įvairiausių 
Norvegijos, kitų Europos 'kraš
tų bei Amerikos muziejų. Išsta
tyta ir parengta parodai rūpes
tingai. Atrodo, kad muziejaus 
rūmai būtų statyti tik šiai pa
rodai.

Munchas yra pasaulinio mas
to dailininkas, išgarsinęs savo 
tėvynę toli už jos ribų. Įdomu, 
kad Munchas buvo tapytojas 
savamckslis. Tapybos jį mokė 
1882-83 Chr. Krogh. Toliau jis 
pats vertėsi, pats savo darbštu
mu ir talentu pagarsėjo.

Į pasaulį išėjo per vokiečius. 
Vokietijoje jis nemažai gyveno. 
Berlyne buvo surengtos jo pa
rodos, kurios susprogdino net 
vokiečių menininkų sąjungą. 
Vokietijoje jis buvo vertina
mas kaip ir kiti didieji pran
cūzų modernistai. 1909 grįžo į 
savo tėvynę ir tapė daug peisa- 
žų, portretų. Buvo gimęs 1863, 
mirė 1944. Visus savo namie 
turėtus paveikslus, škicus, gra
finius lapus atidavė Oslo mies
tui. Šis Įkūrė specialų jo mu
ziejų.

Būdamas 19 metų, jis viene
rius metus tapybos mokėsi pas 
tapytoją Kroghą; pradžioje ir 
dirbo šio dailininko Įtakoje. Sa
vitumo pasiekė trumpai apsi-

lankęs Paryžiuje. Iš natūraliz
mo palaipsniui ėjo į ekspresio
nizmą, tos meno srovės idėjas 
savitai perteikdamas. Munch
as yra šiaurietiškas eskpresio- 
n is tas, labai poetiškai vaizda
vęs savo krašto gamtą ir žmo
nes. Poetiniai polinkiai nuvedė 
jį į simbolizmą. Dekoratyvi
niuose dideliuose paveiksluose 
tas simbolizmas susintetintas ir 
labai pagaunantis. Vėlesniuose 
darbuose atsiranda daugiau ju
desio ir spalvos.

Lietuvis parodos lankytojas

bus nustebintas dar ir tuo, kad 
ras paveikslų, kurie primins 
Čiurlionio kūrybą. Tai Muncho 
mėnesienos, žvaigždėtos nak
tys, vandens atspindžiai, kal
nai. Čiurlionis per lenkus ir 
Vokietijoje besilankydamas ga
lėjo pažinti šio dailininko kū
rybą, bet įtakos tikriausiai ne
turėjo. Tokia nuotaika, simbo
lizmas buvo 19 amžiaus pabai
gos ir 20 amžiaus pradžios vie
nas iš stilių, kuris .reikėsi į- 
vairių dailininkų kūryboje.

(p.j.)

Lietuvos kariuomenes minėjimas
PHILADELPHIJOS ŽINIOS

Lietuvos Kariuomenės atkū
rimo minėjimą ruošia L. Vete
ranų S-goš *’Ramovės” skyrius. 
Minėjimas įvyks šeštadienį, lap
kričio 27, šv. Andriejaus para
pijos bažnyčioje ir salėje. Mi
nėjimas prasidės 9 vai. rytą su
sikaupimu ir gedulingomis mi- 
šiomis, kurias aukos kun. Eu
genijus Vasiliauskas. Vakare 6 
vai. bus gedulingi mišparai ir 
libera, kuriuos atlaikys kun. 
Aleksandras Alauskas. Giedos 
operos solistė Juzė Augaitytė. 
Vargonais gros Vytautas 
nis.

Per L. Bendruomenės 
radiją (WTEL, 860 kc),
30 min. popiet minėjimo pro
ga žodį tars Balys Raugas.

Vakare 6 vai. 30 min., minė
jimas bus šv. Andriejaus para
pijos salėje. Kalbės iš Chicagos 
atvykęs ramovėnų centro val
dybos atstovas pulk. Antanas 
Rėklaitis, ir bus rodomas Chi
cagos ramovėnų paruoštas fil
mas žuvusiem kariam ir kovo
tojam už Lietuvos 
gerbti. Toliau seks 
muzika ir šokiais, 
nuoširdžiai kviečia 
jime dalyvauti.
L. Vyčiu trečioji kuopa, reikš

dama savo pritarimą lietuvių 
žygiui i Jungtines Tautas, pas
kyrė 20 dolerių.

Valentina Traunienė atstova
vo L. Moterų Federacijos Phi- 
ladelphijos klubui prof. Jono 
Puzino pagerbime: tarė svei
kinamąjį žodį ir įteikė gėlių.

Inž. Edmundas Binkis yra 
naujasis ateitininkų sendraugių 
skyriaus sekretorius. Jo adre
sas 304 Yellow Stone Rd., Ply
mouth Meeting, Pa. Jis pakeitė

Mato-

Balso
1 vai.

ženklelį N. Jankutei.ČIURLIONIO ANSAMBLIO 25 metų sukaktis. Vadovas A. Mikulskis prisega auksinį 
Ansamblis koncertuoja New Yorke lapkričio 27. Nuotr. V. Pliodzinsko.

Genovaitę Mačiūnienę, kuri vi
są savo energiją nori skirti šeš
tadieninei mokyklai.

Kazimiero Žcromskio dailės 
darbų parodą ruošia L. Bend
ruomenės apylinkė. Bus išstaty
ta apie 40 darbų. Paroda atida
roma 1 apkričio 20, baigsis 
lapkričio 28. Atidarymo metu 
kalbės pref. Jonas Puzinas. Pa
roda vyks Lietuvių Banko pa
talpose 202 N. Broad St. Lan
ki mo valandos šeštadieniais 
nuo 5 iki 10, sekmadieniais 
nuo 4 iki 10 vai. vakaro, kito
se dienose — banko darbo va
landomis (nuo 10 iki 5). Lapkri
čio 27 dail. K. žoiomskis kal
bės apie M.K. Čiurlionį ir jo lai
kų tapybą. Visi kviečiami atsi- 
lai.kvti. K.č.

m

EDVARDO MUNCHO paroda Guggenheimo muziejuje New Yorke.
Nuotr. V. Maželio
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laisvę pa- 
pebūvis su 
Ramovėnai 

visus minė-

Komikui Dany Thomas buvo 
paskirtas šv. Bonaventūros uni 
versiteto 1965 katalikų akcijos 
medalis už ištikimumą krikščio
niškiem principam tiek priva
čiam. tiek profesiniam gyveni
me. Medalis įteiktas spalio 4 
šv. Pranciškaus, katalikų ak
cijos globėjo ir pranciškonų or
dino įkūrėjo šventėje. Tokį me
dalį šv. Bonaventūros universi
tetas skiria kasmet nuo 1934.

Tikėįimo laisvė labiausiai 
yra vertinama Kanadoje. Viešo
sios nuomonės tyrimo institu
tas paskelbė, kad 35 proc. ka
nadiečių pirmoje vietoje stato 
religijos laisvę, 29 proc. — 
spaudos laisvę. Kituose kraš
tuose, kaip, pav. Vokietijoje, 
kur spauda eilę metų nebuvo 
laisva, net 56 visų gyvento
jų spaudos ir kalbos laisvę lai
ko svarbiausiu dalyku.

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

New York. N. Y.
Tel. R E 4-4428

f&žšs Vedėjas: Helmut Vollmer
KASDIEN KONCERTAI nuo 4 vai. P P.

Užkandžiai iš nuosavos virtuvės
Puikiausia vokiška virtuve: pietūs-vakarienė

LIUDOS MIKULSKYTĖS

Vyriškų ir moteriškų drabužių
krautuve

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

Tel. 849-7240

CIURLIONNIO ANSAMBLIO 
iš Clevelando 

SIDABRINIO JUBILIEJAUS

Ansamblio įsteigėjas ir vadovas
— komp. A. MIKULSKIS 
Kanklių orkestro vadovė
— O. MIKULSKIENE

REQUEST
RECORD

KONCERTAS
šeštadienį, lapkričio 27, 1965

WEBSTER HALL SALĖJE
11» EAST 11th STREET (tarp 3rd Ir 4th Ave.) NEW YORKE

Po koncerto toje pačioje salėje ŠOKIAI, 
grojant Joe Thomas 10 asmenų orkestrui.

Įėjimo bilietai kartu j koncertą ir j Šokius tik 
po 5, 4, ir 3 dolerius.

Koncerto pradžia 7:30 vai. vak.
Rengia

JAV LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS 
NIW YORKO APYGARDA

Naujausios ir geriausios auten
tiškos ilgo grojimo lietuviškos 
plokštelės. Neimkite pakaitalų, 
žiūrėkite “REQUEST” ženklo. 
Galite gauti savo apylinkės 
krautuvėse arba užsakyti ad
resu:

REQUEST RECORDS, Inc. 
66 Mechanic St. 

New Rochelle, N. Y.

Prarykite nemokamų katalogų.
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Vienintelis Importuotojas Amerikai

.Šios vokiečių gamybos Gyvenamojo — Kambario Spintos

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

JAV-se
ADOLFSCHRAGERFURNITURE, Ine.

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

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

iki 6 v. vak
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Auksines sukakties švente
Parapijoj tikinčiojo gyveni

mas prasideda parapijoje, žmo
gus daugiau ar mažiau auga ir 
per ją jis iškeliauja amžinybėn, 
todėl parapijos 50 metų jubilie
jus yra kiekvienam parapiečiui 
artimesnis už daugelį kitų ben
drinių organizacijų jubiliejų 
Parapija yra visos tikinčių
jų bendruomenės ir kiekvieno 
asmens paskirai šventė, todėl 
nenuostabu, kad tokios sukak
tys susilaukia išskirtinio dėme
sio. Sioux City, Iowa, Sv. Kazi
miero parapija mini savo auksi
nį jubiliejų šiemet, lapkričio 
21.

Kodėl tik šimet
Parapija įsteigta 1913 gegu

žės 14. Tada susirinkę pora 
šimtų lietuvių, kun. K. šatkui 
vadovaujant, nutarė steigti pa
rapiją ir ją pavadinti Sv. Ka
zimiero vardu. Vietos vyskupas 
leido. Po pusmečio, 1913 gruo
džio 19, lietuviai už 3000 dol.. 
nupirko sklypą. Tačiau pirmas 
klebonas atvyko tik 1915 gegu
žės 20. Tai buvo kun. M. Ci
bulskis, išsimokslinęs lietuvis, 
karštas patriotas. Birželio 20 
įvyko susirinkimas, kuriame 
nutarta statyti bažnyčia. Spalio 
24 buvo pašventintas kertinis 
akmuo. Pirmosios šv. Mišios bu
vo aukotos Kūčių naktį.

Taigi, parapijos auksinė su
kaktis turėjo būti minima 
prieš pora metų, bet tada vie
tos gyventojam buvo suduotas 
skaudus ekonominis smūgis— 
paleista iš darbų apie pusė vi- 

PREL. L. HOFFMAN, vadovaus 
parapijos sukaktuviniam banketui.

BALTIMORĖS ŽINIOS
Lietuviu radijo valandėlės 

vedėjai A. Juškus ir K. Las- 
•kauskas praneša, kad dėl įvai
rių priežasčių turėjo persikelti 
iš vienos radijo stoties į kitą. 
Sekmadienį, lapkričio 7. jie pra
dėjo perduoti savo radijo pro
gramą iš F.M. stoties S.F.M.M. 
nuo 10 v. iki 11 vai. ryto.

Šv. Kazimiero seserę rėmė
jos pardavinėjo savo kepinius
sekmadienį, lapkričio 7, po 8:30 
•mišių. Pelnas paskirtas seselių 
ikazimieriečių reikalams.

‘'Griškime prie Dievo" žy
gis gražiai pavyko. Lietuvių 
154 Posto legioninkai ir talki
ninkės dalyvavo mišiose šv. Al
fonso bažnyčioje sekmadienį, 
lapkričio 7. 8:30 v. ryto. Mišias 
aukojo lietuvių posto kapelio
nas kun. A. Dranginis.

Manifestafijoje New Yorke- 
lapkričio 13 dalyvaus ir Balti- 
morės 'lietuviai. Didelis skaičius 
vy ks autobusais, kurie išvyksta 
nuo lietuvių svetainės 6 vai. ry
te. Po manifestacijos autobusai 
išvyks iš New Yonko 6 v. v.

Metinė vakarienė šv. Alfon
so parapijos bus sekmadienį, 
lapkričio 14, šv. Alfonso salėje. 
Pradžia 5 vai. popiet. Moterys 
pagamins skanią vakarienėę. So- 
dalietės ir Svč. Vardo Draugi
jos vyrai svečius priims ir jiem 
patarnaus. Šokiams gros geras 
orkestras. Visi kviečiami daly
vauti. Jauni ir seni turės pro-

SIOUX CITY, I0WA

sų parapiečių. Sunku buvo to
kiai šventei pasiruošti.
Keitėsi klebonai

Parapijos pirmasis klebonas 
kun. M. Cibelskis 1917 m. spa
lio 23 išvyko. Jo vietą užėmė 
kun. J. Gricius, bet jis tepagy
veno vos šešias savaites ir mi
rė širdies smūgio ištiktas. Tre
čias klebonas kun. J. Aleknavi
čius, atvykęs 1918, išbuvo ge
rą pusmetį, o po jo atsikėlęs 

DABARTINIS parapijos 
klebonas kun. Simonas Morkūnas.

kun. A. Tamoliūnas teišbuvo 
tik keturias dienas. Vėliau at
keltas nebe lietuvis klebonas, 
kun. Kclvek, ir po jo kun. Jur
gis Čėsna. kuris nuo 1922 išbu
vo ligi savo mirties 1951. Jam 
klebonaujant, per 29 metus, pa
statyta klebonija, išdažyta baž
nyčia, išmokėtos skolos ir atlik
ta kitų darbų.

Dabartinis klebonas
Kun. Simonas Morkūnas, pa

skirtas administratorium 1951, 
rado parapijoj tik 103 šeimas, 
kurių vos tiktai 40 buvo grynai 
lietuviškos. Parapija apmirusi, 
■tiktai tūrėjo daug skolų. Jis įve
dė dar vienas pamaldas sekma
dienį, pakvietė geriausią die - 
cezijos pamokslininką prelatą 
Vollmer sakyt pamokslus. Turė
damas kasoje vos 30 d o - 
lerių. pradėjo dekoracijos dar
bus, kuriuos atliko dail. Valeš- 
ka, įstatė naujus 27 vitražus, 
nupirko naujus sietynus, pasta
tė keturias naujas statulas ir 
atliko daug kitų darbų. Para
pija pasidarė gyvesnė, žmonės 
labiau lanko bažnyčią.

gos pasimatyti su seniai maty
tais pažįstamais ir linksmai lai
ką praleisti. Visi keliai veda į 
šv. Alfonso parapijos vakarie
nę!
.Čiurlionio ansamblio 25 me
tų sukaktis Baltimorėje bus mi
nima sekmadienį, lapkričio 28. 
Ansamblio koncertas prasidės 
2 v. popiet lietuvių svetainės 
didžioje salėje. Į koncertą pa-
kviesta Marylando gubernato
rius T. Millard Tawes ir Balti- 
morės miesto majoras Theo
dore McKeldin ir kiti miesto ir 
valstijos didžiūnai. Po koncer
to bus iškilmingi pietūs lietu
vių svetainės Klavių kambary
je. kur ansamblio nariai bus pa
vaišinti skaniais valgiais. Kas 
galvoja dalyvauti koncerte, ga
li įsigyt bilietus prie Jono Stalo 
Hc’Jins Manket. Visi Baltimorės 
lietuviai kviečiami gausiai da
lyvauti šiame koncerte.

Aleksandra Jončienė, senos 
kartos lietuvė, ilgai gyvenusi 
Baltimorėje. po sunkios opera
cijos mirė Ban Secours ligoni
nėje spalio 30. Velionė visą lai
ka dirbo siuvykloje, tik šiemet 
išėjo į pensiją. Gedulingos mi
šios buvo šv. Alfonso bažnyčio
je lapkričio 3. Palaidota New 
Cathedral kapinėse. Liko nuliū
dęs vyras Jonas, dukros Aldo
na ir Regina, sūnūs Albertas ir 
Jonas ir eilė vaikaičių.

Jonas Obelinis

Salia bažnyčios
šv. Kazimiero parapijoj kun.

S. Morkūnas šalia savo tiesio
ginių pareigų rūpinasi ir kul
tūriniais bei Lietuvą liečian
čiais reikalais.

Kun. Morkūnas sugebėjo su
eiti į 'kontaktą su vietos politi
kais ir senatoriais Hickenloop
er ir Miller. Kun. Morkūno 
prašomi, įnešė vieną rezoliuci
jų į JAV kongresą, kas padėjo 
kongrese rezoliucijoms praeiti. 
Darbas, administraciniai suge
bėjimai ir taktas parodė, kad 
daug galima atsiekti Dievo ir 
tėvynės labui.

Per 50 metę
Per pusšimtį metų parapijoj 

buvo pakrikštyta 957 asmenys, 
mirė 332, sutuokta 276 poros. 
Parapijoj nemokamai vargonin- 
kauja Mrs. Schwartz-Johnson, 
parapijos 45 kolektorių pirmi
ninkas yra adv. J. Vižintas. Pa
rapijos turtas šiuo metu siekia 
ketvirtį milijono dol.

Minėjimo proga išleistas 
puošnus jubiliejinis leidinys su 
gausybe faktų ir nuotraukų. 
Minėjimo dieną mišias aukos 
vietos vysk, ordinaras Mueller, 
•pamokslą sakys lietuviškai ku
nigas L. Musteikis, angliškai ku
nigas dr. J. Laferty, vyriausias 
Sioux City diecezijos mokyklų 
inspektorius. Banketui vadovaus 
diecezijos kancleris prel. dr. 
Hoffman. Bažnyčia šventei pa
puošta ir atnaujinta. Šioje baž
nyčios šventėje žada dalyvauti 
daug aukštų svečių. Linkėtina 
parapijos vadovui kun. S. Mor
kūnui ir parapijos darbuotojam 
ir rėmėjam daug sėkmės, šven
čiant šią reikšmingą sukaktį.

P. Janulis

LIETUVIAI SIUVĖJAI BROOKLYNE
Lietuvių siuvėjų 54 skyriaus 

(Amalgamated Clothing Work
ers of Amerika Union) savo me
tinį banketą surengė lapkričio 
6 Lietuvių Atletų Klube. Žmo
nių atsilankė vidutiniškai.

Vakarienei vadovavo Vytau
tas Uberas, biznio agentas. Iš 
jo pranešimo paaiškėjo, kad 
skyriui priklauso apie tris šim
tai darbininkų ir M. Diržienės 
lietuviška .dirbtuvė, kurioje dir
ba virš šimto darbininkų. Lietu
viai kontroliuoja ir Robert Hall 
dirbtuvę, kurioje dirba keli 
šimtai siuvėjų. Santykiai su 
unijos direktorių taryba yra ge
ri. Trūksta tik išsilavinusia siu
vėjų ir mašinų operatorių.

Didelė Skyriaus narių dalis 
išėjo pensijon. Keli buvo atsi
lankę vakarienėje: V. Michelso- 
nas.' V. Zaveckas, J. Buivydas, 
J. Urbonas, I. Spūdis ir k. Šian
dien 54 skyriaus vykdomąją 
valdybą sudaro: pirm. Vytautas 
Lapšys. vicepirm. Vincas Pau
lauskas, prot. sekr. Viktoras Mi
sevičius, fin. sekr. ir ižd. Jur
gis Kazakevičius, direktorių ta
rybos atstovas P. Kalazevičius- 
Kalish. jungtinės tarybos atsto
vas — Charles Thomas, vykdo
mosios tarybos narė — Bronė
Spūdienė.

Banketo metu kalbėjo kele
tas pensininkų ir jaunosios 
kartos atstovų. Visi nesigailėjo 
pagyrimų siuvėjam, kurie per 
daugelį metų kovojo už trum
pesnes darbo valandas, geres
nes sąlygas. Jei šiandien jie tu
ri pensijas, tai todėl, kad vei
kė organizuotai. Jauniesiems 
patarė tęsti senųjų siuvėjų dar
bus.

Kitais metais skyriui sueina 
65 metai, kaip susiorganizavo į 
siuvėjo darbo uniją, šią’ su
kaktį numato plačiau paminėti.

Žvelgiant į praeitį, istorija 
yra tekia. Pats pirmasis siuvė
jų skyriaus numeris, gautas iš 
United German Workers Uni
jos, yra 58. Vėliau jis atiduotas 
lygintojų (prosintojų) skyriui, 
kai šis atsiskyrė nuo siuvėjų. O 
kodėl siuvėjai užleido savo sky
riaus numerį naujam lygintojų 
skyriui?

1894 Brooklyno lietuviai siu
vėjai susiorganizavo į United

IŠ INŽINIERIŲ
Amerikos Lietuviu Inžinierių 
ir Architektę Sąjungos suvažia
vimo Bostone 1965 spalio 9 
10, priimtos rezoliucijos ir nu
tarimai:

1. Visi Alias nariai raginami 
dar aktyviau pasireikšti Lietu
vos valstybės atstatymo kovoje 
ir lietuvybės išlaikymo akcijo
je J.A. Valstybėse. Savo darbu 
ir aukomis nariai remia Lietu
vių Bendruomenės darbą. Lietu
vių Fondą ir kitas politines ir 
kultūrines organizacijas.

2. Visi Alias nariai raginami

German Workers uniją, mokė
jo 15 et. mėnesiui; iš jų 10 et. 
ėjo unijos centrui, o 5 liko sky
riui. Pirmininku tuo metu buvo 
Motiejus Kamandulis, sekret. 
Jenas A.niujis, kasininku Kazi
mieras Markevičius.

Organizuoti siuvėjai nelabai 
lankstėsi lietuviam kentrakto- 
riam. Tada jau buvo apie porą 
tuzinų lietuviškų dirbtuvėlių. 
Dirbtuvėlę turėjo ir Ūselis, kie
tas žemaitis, kuris nesiskaitė su 
darbininkais. Jis ardė visą siu
vėjų skyriaus veiklą.

Tais laikais emigracija iš Lie
tuvos buvo nemaža. Atvykdavo 
jauni, gražūs žmonės. Jų tarpe 
buvo ir gerų siuvėjų. Mokėjo ir 
už savo reikalus kovoti. Lietu
vių skyriaus raštinė buvo 73 
Grand St. Tie jauni vyrai ir 
merginos pasitarė, nuėjo į Ūse
lio dirbtuvę, ją sustabdė, ma
šinas ir lygintuvus (prosus) su
sidėjo į vežimėlius ir parsivežė 
pas Draugelį, 73 Grand St.

Ūselis gavo raštą (garantiją 
prieš skyriaus valdybą ir tuos, 
kurie paėmė įrankius. Juos no
rėjo areštuoti. Pasislėpė sky
riaus valdyba, pasislėpė ir tie 
smarkuoliai, kurie be unijos

NEW YORKO skautai tunto sueigoje spalio 30 Apreiškimo parapijos salėje. Nuotr. R. Kisieliaus.

SUVAŽIAVIMO
dalyvauti lapkričio 13 New Yor
ke Įvykstančiam žygyje į Jung
tines Tautas. Taip pat ragina
mi laiškais ar žodžiu susirišti 
su JAV senatoriais, prisidedant 
prie Rezoliucijų Komiteto akci
jos pravedžmui per Senatą 
rezoliucicijos Baltijos valstybių
išlaisvinimo klausimui iškelti J. 
Tautose.

3. Suvažiavimas sveikina pra
dėjusius jaunimo metus ir 
kviečia visus Alias narius prisi
dėti prie šių metų ir jaunimo 
kongreso pasisekimo. Visiems 
jauniems Alias nariams pataria 
šiam kongrese dalyvauti.

4. Suvažiavimas sveikina Pa
saulio Lietuvių Inžinierių ir Ar
chitektų Sąjungą ir visus pa
saulyje pasklidusius kolegas; 
kviečiama palaikyti kuo tamp
resnius tarpusavio ryšius lietu
vybės. mūsų organizacijos ir 
profesijos labui.

5. Pastangos turi būti daro
mos jungti į Alias rėmus vi
sus lietuvių inžinierius, fizi
kus, chemikus, matematikus ir 
giminingų specialybių profesio- 

pritarimo padarė tokį žings
nį. Unijos centras tada išsi
gynė: jis neturįs tekio skyriaus 
(58), jiems “charterio’’ neišda
vęs.

Pamažu visi nurimo. Unija 
skyriui išdavė “charterį” ir nau
ją numeri — 54. Kai lygintojai 
1911 atsiskyrė nuo siuvėjų, jie 
pasiėmė ir senąjį numerį 58 
Šie buvo kovingesni, geriau 
organizuoti. Jei laiką skaičiuoti 
nuo 1894 metų, tai ateinančiais 
metais mūsų skyriui priklausy
tų 72 metų sukaktis.

Bet tegu bus taip, kaip rodo 
Amalgamated Clothing Workers 
Unios užrašai, švęskime 65 m. 
sukaktį, nes ir tai yra gražus 
glėbys metų.

Vienas iš senesnięję 

nalus, ypatingą dėmesį skiriant 
dabar studijuojančiam jauni - 
mui.

6. Alias suvažiavimas apgai
lestauja kartas nuo karto pasi
rodančius nepagrįstus puolimus 
prieš sąjungos garbės narį a.a. 
picf. Steponą Kolupailą. Alias 
suvažiavimas pakartotinai pab
rėžia:

a. Prof. Kolupaila buvo vie
nas iš didžiausių lietuvių tau
tos patriotų, kuris paskyrė sa
vo gyvenimą lietuviško jauni
mo auklėjimui Lietuvos popu
liarinimui. Jis buvo vienas iš 
didžiųjų mūsų mokslininkų, iš
ėjusių į tarptautinę areną, ir jo 
nucpeinąi lietuvių tautai meke
no negali būti nuvertinti.

b. Tiek Lietuvos nepr.klauso 
mybės. tiek okupacijos laikotar
piais prof. Kolupailos veikla tu
rėjo tik vieną tikslą, būtent, 
lietuviškų mokslo įstaigų bei jų 
personalo išlaikymą, lietuviško 
jaunimo išsaugojimą. Jo dar
buotė, dažnai reikalavusi asme
niškos aukos, buvo vedama šių 
kilnių motyvų ir su jo bendra
darbių žinia bei pritarimu.

c. Suvažiavimas protestuoja 
prieš prof. Kolupailos veiklos 
šališką, jo asmenį tamsinančią 
interpretaciją ir prašo mūsų 
spaudos nepagrįstus puolimus 
sustabdyti ir jau pasirodžiusius 
atšaukti.

7. Nesant pakankamos infor
macijos anglų kalba Lietuvos 
valstybės ir lietuvių tautos rei
kalu. Alias nuoširdžiai remia 
Litetuvių Enciklopedijos leidė
jo Juozo Kapočiaus užsimojimą 
išleisti enciklopediją angliškai 
ir pasižada tiek Sąjungos mas
tu, tiek individualiai jos išlei
dimą remti bendradarbiavimo 
bei prenumeravimo forma. Ko
legos taip pat raginami pas
kleisti šią enciklopediją kuo 
plačiausiai svetimųjų ir lietu- 
tarpe.

8. Alias suvažiavimas prita
ria Akademinio Skautų Sąjū
džio užplanuotai prof. dr. Ste
pono Kolupailos monografijai 
išleisti ir siūlo Alias skyriams. 
ir nariams tą leidinį remti mo
rališkai ir finansiškai, užsisa
kant knygą. Suvažiavimas linki- 
sėkmės monografijos redakto - 
riui kolegai dr. J. Gimbutui ir 
jo bendradarbiams.

9. Alias suvažiavimas ragina 
sąjungos skyrius aktyviai pilsL 
dėti prie Centro Valdybos ir’ 
tam reikalui sudarytos komisi
jos pastangų prof. Jono Šimo- 
liūno gyvenimui ir darbams į- 
vertinti.

10. Visi Alias nariai prašomi 
prenumeruoti ir asmeniškai 
bendradarbiaut bei remt ‘Tech
nikos Žodį’ ’ kaip vieninte.į 
technišką žurnalą už tėvynės ri
bų lietuviu kalba.*. v

11. Suvažiavimas reiškia nuo
širdžią padėką buvusiai Centro 
valdybai, ypač jos pirmininkui 
kolegai Staniuliui, už jų sėkmin
gų darbų praeitos kadencijos 
metu.

Rezoliucijų ir Nutarimų Ko 
misija: Vytautas Izbickas

Dr. Algirdas Nasvytis 
Jonas Vasys
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Į iš visur]
— Darbininko administraci

ja reiškia nuoširdžią padėką 
Slivynam už 100 dolerių auką 
laikiaščiui paremti. Slivynai 
yra savininkai Blue Water Ma
nor vasarinės. Čia jie ne tik va
sarą maloniai priima atostogau
jančius, bet jų gražios patalpos 
bei įrengimai prie George La
ke, Diamcnt Point, N.Y., nau
dojami taip pat rudens bei 
žiemos sezonais.

— Baltu Draugija Vokietijo
je mini savo dešimtmetį lapkri
čio 12-14 Bonnoje. vakarų Vo
kietijos sostinėje. Grafikos pa
rodoje išstatomi dailininkų M. 
Induss. V.K. Jonyno ir E. Wii- 
ralto kūriniai ir Baltijos kraštų 
žemėlapiai. Koncerto programą 
atlieka estų pianistė Kaebi La- 
retei, muz. prof. A. Teichma- 
nis ir aktorė Aldona Eretaitė. 
Pamaldas katalikam laikys vys
kupas Pr. Brazys iš Rcmos.

— Sol. Valentinos Kojelie
nės koncertas Los Angeles 
mieste, Wilshire Ebell teatre, 
rengiamas Huttenbacko artistų 
biuro lapkričio 28. sekmadieni. 
Pradžia 8:30 vai. vak.
— Kas lietuviškai galvojo, tas 

Lietuviu Fondan stoja! — Ta
pęs Lietuvių Fondo nariu, da
lyvausi ir jo tvarkyme, nes 
kiekvienas įneštas šimtas dole
rių duoda vieną balsą visuoti
niame narių susirinkime, kuris 
yra vyriausias Fondo organas. 
‘‘Aš pilnai pasitikiu, kad mili
joną dolerių Amerikos lietuviai 
sudės Lietuvių Fondan, juk 
praeityje būdami daug bėdnes- 
ni jie sudėjo lietuvių ir Lietu
vos reikalam milijonus". Taip 
rašo LF valdybai Z. Jankaus
kas iš Phrladelphijos. Junkitės 
ir jūs i LF narių eiles kovai 
už šviesesnį lietuvių tautos ry
tojų.

— Kun. Algimantas Bortke- 
vičius, šiemet vasarą įšventin
tas Romoje ir primicijas laikęs 
New Yorke, paskirtas vikaru į 
šv. Juozapo parapiją Mahanoy 
City. Pa. Šios parapijos ilgame
čiu klebonu yra kun. Pijus čes- 
na.
— Lituanistikos Instituto litera

tūros sekcija užsimojo paruoš
ti lietuvių literatūros istoriją 
anglų kalba, jei paruošus atsi
rastų kas išleistų LB Centro 
Valdyba apsvarsčiusi nutarė, 
kad lietuvių literatūros istorija 
anglu kalba būtu naudinga, to- 
dėl nusprendė jos išleidimu pa
sirūpinti.

— Mokytoju konferencija į- 
vyks lapkričio 27-28 Chicagoje. 
Į konferenciją kviečiami atvyk
ti visų JAV veikiančių lituanis
tinių mokyklų atstovai bei LB 
apylinkių švietimo srities vedė
jai (JAV LV C V INF.)

TĖVAMS PRANCIŠKONAMS 
KULTŪROS ŽIDINIO — 

JAUNIMO CENTRO STATY
BOS FONDUI AUKOJO:

Po 100 dol. Dr. J. A. Snieš- 
kai, Brooklyn, N.Y., Elizabeth 
Jermala. Howard Beach. N. Y.. 
Justina Klant, Brooklyn, N. Y., 
įrašo savo vyrą Ignacą Klant.

75 dol. Galiūnas Jenas. N.Y.
25 dol. Katie Gedrim, Brigh

ton. Mass.
20 dol. N.N. Brooklyn. N.Y.
Po 10 dol. Vladas Kclytis, 

Great Neck, L.I.N.Y., Stripeikis 
Mrs. D. Brooklyn, N.Y., Sku- 
zinskas. Mrs. K.. Bellmore. N.Y.

Po 5 dol. AR. Šidlauskai. 
Richmond Hill, N.Y.. J. Sirutis 
Brooklyn. N.Y., įrašo a.a. Bar
borą Sirutienę., J. Digrys. Broo
klyn. N.Y.. J. Bar'ckus, Rich
mond Hill. N. Y.

2 dol. P. Adamonis. Brook
lyn. N. Y.

Mūsų padėka ir maldos. Te
atlygina Visagalis! Malonėkite 
prisidėti, kad ir nedidele auka 
Dievo garbei, Tėvynės labui. 
Aukas siųsti: Building Fund, 
Franciscan Monastery, 6 8 0 
Bushwick Ave., Brooklyn, N.Y. 
11221.
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t WEISS & KATZ, INC.
187 ORCHARD ST.. N. Y. C. Tel. GR 7-1130

DIDMENŲ IR MAŽMENŲ PREKYBA
, — DIDELIS PASIRINKIMAS AUDINIŲ —

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

patarnauti klijentams. Prašome užeiti ir pasižiūrėti.
■si V m -..į.įiį,,- ■ I

- 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 in v ėst aci jos.

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

87-09 Jamaica Ave., Woodhaven 21. N. Y. • Fel. V| 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

Siųskite į Lietuvą ir SSSR
DOVANŲ SIUNTINIUS

— gerą atraižą medžiagos paltui, kostiumui ar suknelei. 
Pasirūpinkite medžiagos išsiuntimu tuojau! Išpardavimas 
nepaprastai žemom urmo kainom atraižų vilnonės me
džiagos — importuotos ir vietinės — trijose krautuvėse: ARNOLDAS VOKIETAITIS dainuoja Cinderella operoje, kurią pastatė 

Metropolitan National Company, šiuo metu opera gastraliuoja New Yor
ke.

Naujos lietuviškos 
ilgo grojimo 

plokšteles
1. Kur banguoja Nemunėlis. 

Algirdo Brazio įdainuota: Kur 
banguoja Nemunėlis, Suviltas, 
Patekėk, Aušrine; Tėve Mūsų, 
Siuntė mane motinėlė. Pilu sti
kleli. Kur bakūžė samanota, ari
ja iš operos “Gražina”, Ilgesys,

----------- --------------------------------------------------------------------------------------------------

Norite geros meniškos folografi jo* — J
PORTRETO - ŠEIMOS - VAIKŲ

‘vairių progų: vestuvių, krikštynų, gimtadienių, pobūvių ir kt nuo- . 
trauku; norite atnaujinti seną fotografiją? Jums geromis sąlygomis 5 
padarys —

VYT. MAŽELIS I
Tel. HYaeint 7-4677 į

422 Menahan Street. Ridgewood. Brooklyn NY |
t

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

Cor. DELANCEY. N. Y. C.

Krautuvės atviros kasdien ir sekmadieniais, 
išskyrus šeštadienius, nuo 9 ryto iki 6:30 vak.

S. Eeckensteino krautuvėse kalbama rusiškai, lenkiškai, ukrainiškai

i Važiuoti BMT išlipant Essex Street, keltis elevatorium j
viršų, arba IND traukiniu D-6 Avenue iki Delancey St.

I
Atsineškite šį skelbimą, kuris bus ypatingai Įvertint/'s!

VILNONĖS MEDŽIAGOS JŪSŲ ARTIMIESIEMS 
IMPORTUOTOS IR VIETINĖS

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

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

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

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

ir suknelėms nesiraukšlėjančius elastiškus audeklus, ku

rie savo rūšimi ir tvirtumu neužsileidžia geriausioms už

sienio audeklams. Dideli pasirinkimą to viso Jūs rasite 

i parodomoje salėje, firmos

PODAROGIFTS, Ine.

; 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- j 
mas mašinas, laikrodžius ir daugelį kitokių prekių. Di- ' ; 
džiulis pasirinkimas produktų, vyno, delikatesų švenčių j 
stalui. Negaiškite laiko, užsakykite dabar. Aukšta kokybė

į ir skubus dovanų pristatymas giminėms į namus garan
tuojamas. i į
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
mines vis vien Jums artimos ir brangios. Jūsų dovana

į per PODAROGIFTS. INC. jiems parodys, kad jų neuž
miršote dabar ir neužmiršite ateity.

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

dovanoms.

PRIVATI AVIACIJA AMERIKOJE

Kur tas šaltinėlis. Sveika Mari
ja. Šventa Naktis. ’

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

Baltos burės plazda. Greitai 
gre’tai. 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 
žirgeli, 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

LITAS Investing Co. Inc.
kviečia

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

Dėl prospekto ir kitais reikalais:
V. VEBELIONAS. 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 penktadienį vakarais, 
šeštadienį nuo 10 iki 3 vai. popiet.

WINTER GARDEN TAVERN
Inc.

VYTAUTAS BELECKAS
Savininkas

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

1883 MADISON STREET
BROOKLYN 27, N.Y 

(Ridgewood)

Tel. EVergreen 2-6440

WHITE HORSE TAVERN
baras - restoranas
PRANAS BRUČAS, savininkas

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

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

Susisiek’m o priemenėms že
mės paviršiuje vis gausėjant ir 
vis labiau užkemšant ne tik 
miestų gatves, bet ir ilguosius 
vieškelius. nemaža žmonių ban
do keliauti oru. Antrojo pasau
linio karo metu dalis lekūtių 
svajojo griže namo įsi
taisyti savo privačius lėktuvus, 
tačiau nebuvo įmanoma tų sva
jonių tuoj įvykdyti dėl finansi
nių sunkumų. Paskutiniaisiais 
metais privačių lėktuvų ir lakū
nų skaičius labai pakilo.

Šių metų pradžioje buvo 
pradėtas tvarkyt apleistas Prin- 
cetono aerodromas New Jer
sey valstybėje. Daugeliui atro
dė. kad ir čia bus Įrengtas nau
jas modernus kvartalas su gy
venamais namais, krautuvėm ir 
teatrais, kaip ne kartą pana
šiais atvejais yra atsitikę. ŠĮ 
kartą sulaukta staigmenos — 
čia Įrengta modernus aerodro
mas privatiems lėktuvams nu
sileisti ir laikyti. Privačių lėk
tuvų aerodromai visoje šiauri
nėje Amerikoje labai gausėja. 
Šiais aei’f.:' romais naudojasi 
91.853 privatūs lėktuvai. Tuo 
tarpu keleivinių lėktuvu bend
rovės Amerikoje turi tik 2089 
lėktuvus. Privačiais lėktuvais 
naudojasi turtingesnieji žmo
nės ne vien prekybos ar tarny
bos reikalais, bet taip pat ir 
pramogai. Tarnybiniai skridi
mai sudaro 37 nuošimčius, o 
grynai asmeniniai — 24 nuo- 
šimčius visų privatinių skridi
mų.

Šiuo metu Amerikoje 409. 
469 asmenys turi leid’mus pri
vačiais lėktuvais skraidyti, tuo

tarpu kai keleivinėse linijose 
skraido tik 21.572 pilotai.

Per paskutiniuosius metus 
privatūs lakūnai išskraidė dau
giau negu 15 milijonų valandų, 
padarydami daugiau negu du 
bilijonus mylių.

Iš naudojimui tinkamų 9490 
aerodromų, dabartiniu metu ke
leivinių linijų reikalams skiria
ma tik 709 aerodromai. Visa 
kita tarnauja privatiems lėktu
vams.

Pereitais metais privačių lėk
tuvų statytojai pagamino 9336 
naujus lėktuvus. Šiemet ši ga
myba yra pakilusi net 20 nuo
šimčių. Svarbiausios privačių 
lėktuvų statvmo bendrovės, 
pav. Cessna. Piper, Aero Com. 
mander, Beech. Mooney, paga
mina daugiau negu 50 skirtin
gų modelių. Naujas ištaigingas 
dvivietis arba ekonomiškas ke
turvietis lėktuvas kainuoja nuo 
8.500 dol.. gi sprausminiai pri
vatūs lėktuvai — nuo 400.000 
del. Vartotų lėktuvių galima 
gauti ir už 2.000 dol.

Privataus lėktuvo išlaikymas 
kainuc;a 10-15 dol. skridimo 
valandai, čia Įskaitoma kuras, 
apdrauda. pataisymai ir nuoma 
aerodromui.

Privačiu lėktuvu skraidyti ga
lima išmokti už 500 del. Atlygi
nimo dydis gali pakilti propor
cingai pagal lėktuvo painesnę 
sudėti ir didesni mokymosi va
landų skaičių. Federalinė avia
cijos agentūra, prieš duodama 
privataus piloto leidimą, reika
lauja iš kiekvieno studento 
bent 35 apmokomojo skridimo 
valandų. (d.)

ATSIUSTA PAMINĖTI
Gimtoji Kalba, Nr. 2 bendri

nės kalbos laikraštis, leidžia 
•Kultūros Fondas, redaguoja 
L. Dambriūnas.

Sėja, nr. 2. Leidžia Varpinin
kų leidinių fondas, redaguoja 
Antanas Rūkas.

Technikos žodis, inžinierių ir 
architektų dvimėnesinis žurna
las. nr. 4. .Redaguoja redakcinė 
kolegija.

Mūsų Vytis — dvimėnesinis 
skautiškos minties žurnalas, nr. 
3. Leidžia Akademinis Skau
tų Sąjūdis, redaguoja Vytautas 
Germanas.

Karys, Nr.8. Leidžia L.V.S. 
Ramovė New Yorko skyrius. 
Red. Z. Raulinaitis.

Laiškai Lietuviams r. 9, 
leidžia tėvai jėzuitai, redaguoja 
Kestutis Trimakas, S.J. * •

Skautu Aidas, nr. 8, vyr. red. 
A. Saulaitis.

Vytis, nr. 8, 50 metų sukak
ties numeris. Leidžia Lietuvos 
vyčiai, redaguoja Irene Šankus.

Lietuvos Pajūris, Nr. 1. Lei
džia Kanados Mažosios Lietu
vos Bičiulių Draugijos Centro 
Valdyba. Vyr. red. A. Lyman- 
tas.

Eglutė, nr. 8. leidžia ir re
daguoja Nek. Pr. seserys Putna- 
me.

AR ŽINAI, KAD...
Japonai stato didžiausią pa

saulio laivą. Jis bus 160,000 to
nų talpos.

SIDABRINIO VARPO KEPYKLA 
Silver Bell Baking Co.

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

DALIA ir ALBERTAS RADŽIŪNAS, sav.

36-38-40 STAGG STREET BROOKLYN, N. Y. 11206
Telefonas STagg 2-5933

JUOZO ir IZABELĖS MISIŪNŲ

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

I03-55 LEFFERTS BLVD. RICHMOND HILL. N.Y.
Telefonas: Virginia 3-3544

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

Telefonas EV 7-2089
JUOZAS BRUŽINSKAS, Manager

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

i!

84-09 Jamaica Ave., Woodhaven 2I. N.Y.
340 Grand Street, Brooklyn II, N. Y.
9I-I5 Jamaica Avenue, Woodhaven, N.Y.

Tel VI 9-5077
Tel STagq 2-4J29 
_ Tel. 441-4554

Papigintomis kainomis priimame užsakymus 

VESTUVĖMS ir POBŪVIAMS

Pristatome J namus lietuviškus skilandžius ir sūrius

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

;•
!»i i

I

S & G MEAT MARKET
ANTANAS VAITKUS, vedėjas



1965 m., lapkričio 12 d., no. 75. DARBININKAS 7

@ SPORTAS
Sekmadienį futbolas

Si sekmadienį abi Letuvių 
AUetų klubo futbolo seniorų 
komandos žaidžia namie, Bush
wick aikštėje prie Atletų Klu
bo. Mūsų priešininku yra ly
goje dabar pirmaująs College 
Point vienetas, kuriam pirmo 
rato rungtynėse pralaimėta 0:3. 
LAK, laimėjęs paskutiniąsias 
dvi. pirmenybių rungtynes, da
bar atrodo geriau negu sezono 
pradžioje, žaidžiant namie, rei
kėtų laukti teigiamos sėkmės. 
Pirmosios komandos pradeda 
2:30, o rezervinės 12:45. •

šeštadienį dėl Lietuvių žygio 
į Jungtines Tautas mūsiškių 
jaunučių ir mažučių komandom 
pirmenyoių rungtynes nepaskir
tos.

White Plains:LAK 0:2 (0:0)

Jau senokai •mūsiškiai yra lai
mėję White Plaine. Pereitą sek
madienį, pagaliau, ipo eilės me
tų pavyko mums visai užtarnau
ta pergalė. Pasekmė 2:0 mūsų 
naudai galėjo būti dar aukštes
nė, bet mūsų puolikai, ypač pir
mą kėlinį, neturėjo laimės. 
LAK žaidė tokios sudėties: Jan
kauskas; Vainius, Remėza, Bi- 
leris, Kulys, Malinauskas; Ani
na, Šileikis (Trampas II), Bud- 
reckas, Trampas I. Šūkys.

Pirmas kėlinys baigtas be pa
sekmių, nes mūsų puolikai, kar
tais pasikarščiavę, nerado var
tų. Nuolatinis baudų vykdyto - 
jas Trampas I, tur būt, jau gy
vendamas kareivio nuotaikom 
(jis pašauktas kariuomenėn), 
neišnaudojo 1 1 m. baudinio, 
šaudamas kamuolį ne i vartus, 
bet pro šalį. Gynime ramiai ir 
apdairiai tvarkėsi Kulys, o ant
rame kėlinyje, pagerėjus abiem 
gynikams, LAK užvaldė aikštę 
ir Įvarčių nereikėjo ilgai laukti. 
Po pavykusio derinio Budrec- 
kas Įkirto 1:0. Trampas į pra
lenkęs priešininko- vidurio sau
gą ir šaltai pro išbėganti varti- 
niną i kamputį nukreipdamas 
iš ilgo tolimo Kulio padavimo 
gautą .kamuolį. Aikštės vidury
je didelę darbo dali atpylė Ma
linauskas.

Rezervinė priešžaismyje, vos 
devyniese, gavo 0:7.

šeštadieni žaidė jaunučiai su 
BW Gottsche ir pralaimėjo 0:9. 
Mažučiai su BW Gotschee B. 
komanda baigė 0:0.

Aplink mūsų futbolą ...

Chicagos lietuvių futbolo klu
bas ‘Lituanica’ įkeltas į aukš
čiausiąją futbolo žaidimo kla
sę — major division. Dabarti
nis mūsų meisteris, gerai veda
mas, nepagailėjęs darbo, tampa 
mūsų pažiba. Vadovams, vi
siems žaidikams ir nariams — 
mūsų nuoširdžiausi sveikinimai. 
Geriausi linkėjimai ateityje su 
tokia pat sėkme atstovauti lie
tuvių vardui. New Yorko futbo
lininkai į aukštąją lygą buvo 
įkopę 1952 metais.

Vargas NY lietuviam futboli
ninkam dėl to, kad per sveiki 
išsivystę. Kariuomenės tikrin
tojai dar nei vieno dėl sveika
tos neatmetė. Karo tarnyboje 
yra Margaitis, Vasiliauskas, Re
mėza H, Žadvydas, Budraitis.

NEGĘSTANČIOS ir gražios New Yorko miesto šviesos buvo užgęsę lap
kričio 9 vakare. Nuotr. R. Kisieliaus.

<4 ŠACHMATAI
Ved* K. Merkis

ICC F — tarptautinės korespond. 
Šachmatų federacijos kongresas Bu
dapešte. paskelbė tris naujuosius 
didmeistrius: V. Zagarovskij, G. 
Borisenko (abu Sov.) ir Romanas 
Arlauskas (Australija).

Ignas Žalys iš Montrealio žaidė 
antroj lentoj už Quebeco komandų, 
rungtynėse su Ontario, kurios bai
gėsi 8t4:8*4. 1. L. Witt - dr. Boha- 
tyrchuk 1:0, 2. I. Žalys - L. A. Day 

8-toj lentoj E. Baikovičius 
pralaimėjo prieš A. Portigal.

Bostono tarpklubinėse, Lietuvių 
pirmoji įveikė Cambridge I santy
kiu 3:2. Lietuvių B, kuri rungiasi 
jungtinėj “A & B" grupėj, laimėjo 
prieš Arlington "A”' 3:2. šioj ko
mandoj dalyvauja trys jaunuoliai: 
Algirdas Leonavičius. Kęstutis Ma- 
kaitis (komandos kapitonas) ir Sau
lius Girnius. Taškus pelnijo adv. 
Petras Shimonis. Leonavičius ir Ma- 
kaitis. Taigi, 1965-66 m. sezonas 
pradėtas gerai. Abi komandos lai
mėjo. Itin reikia pasidžiaugti nau
jai sudarytosios Lietuvių “B” ko
mandos laimėjimu prieš “A” klasės 
varžovą. Lapkričio 12 d. į So. Bos
toną atvyksta Lincoln - Sylvania, 
rungtynėms su Lietuvių I, o Lietu
vių B vyksta į Cambridge.

Havanos tarpt, turnyras pasižy
mėjo stambiais prizais: laimėtojas 
V. Smyslov gavo $2500. B. Ivkov 
2000, E. Geller 1500, R. Fisher 1250. 
Viso išdalinta $12.250.

M. Tai - B. Spassky, Tbilisije, 
pradėjo 12-kos partijų mačą. Pir
moji partija baigėsi lygiom.

TO PLACE 
YOUR AD, 

CANCEL OR CHANGE 
Tel. 867-3680

H. W. MALE

SERVICE

EDDIES CONTRACTORS 
CARPENTRY

Ceilings Fences Electrical Work 
Storm Doors Windows 

and General Alterations 
24 hour phone service 

Call 499-7956

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

DARBININKO SUKAKTIES PROGA
gautos aukos spaudos darbam paremti
Po 7 dol. — Kun. S. Morkū

nas. Sioux City, Iowa.
Po 5 dol. — K. Janulis, Chi

cago, Ill. — J. Stankus. Brook
lyn, N.Y. — J. Malinauskas, 
Woodhaven, N.Y. — J. Dav- 
norow, Woodside, N.Y. — S. 
Blynas. Bridgeport, Conn. — A. 
Grimalauskas, Newark. N.J. A. 
Cekas, Metuchen, N.J. — V. Ba- 
risas, C. Bartkus, Worcester, 
Mass.

Po 3 dol. — A. Diržys, J. 
Petrėnas, M. žižys, U. Matu
lionis, Brooklyn, N. Y., K. Kru- 
šinskas, Kantakevičius, Wood
haven, N.Y.,- H. Ulrickas. Wor
cester, Mass., C. Daukantas, 
Cambridge, Mass., A. Valančius 
Brigton. Mass., M. Žilinskie
nė, So. Boston, Mass., J. Slei- 
čiūnas, Lowell, Mass., A. Nenis 
Gary, Ind., V. Beržinskas. V. 
Jakimavičius, Brockton, Mass., 
B. Giovannoni, P. Liokus, J. 
Vaškas, Chicago, Ill., P. Miki- 
tavičiūtė. Waterbury. Conn. — 
Kun. J. Matutis, Hartford, Con
necticut, V. Bražėnas, Water
town, Conn., T. Staugaitis, New
ark. N.J. F. Saranka. Paterson 
N.J., A. Valaitis, Elizabeth, N. 
J., J. Kasperiūnas, Rahway, N.

J., J. Liubinskas, Bayonne, N. 
J., B. Ofrossimow, Washing
ton, D.C., K. Krivickas, Ciarks 
Summit, Pa., O. Kreivėnienė, 
Chester, Pa., R. Guzulaitis. O- 
maha, Nebr. J. Gervelis, Provi
dence. R.I.. V. Chesnulis, San- 
turce. P.R., A. Vizbarą, Clear
water, Cla., B. Graužinis, Los 
Angeles, Calif., M. Mirrasoul, 
Portland, Ore., Kun. A. Grigai
tis,' Ilion, N.Y.

Po 2 dol. —"Al Mičiūnas, 
New Britain, Conn., Arminas, 
Waterbury, Conn., V. Kronkai- 
tis, Z. Merkevičius, New Ha
ven. Conn., K. Dočkus, Cice
ro, El., V. Morkvėnas, So. Bos
ton, Mass., Dr. K. Ambrozaitis, 
Chester. Ind., P. Petrauskas, 
Detroit, Mich., Kun. P. Celie - 
sius, Los Angeles. Calif., G. 
Skučas, N. Charleston, S.C.. B. 
Labuckas, V. Morkūnas, Brook
lyn. N.Y'.. E. Pūrelis, Woodha
ven, N.Y. C.. Senulis, Flushing 
N.Y.

Visiem aukotojam nuoširdžią 
padėką reiškia

Darbininko Administracija

Parengimai New Yorke
Lapkričio 43 — 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, r

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 4 ir 5 — Dail. Zibunto 
Mikšio iš Paryžiaus darbų paroda 
Apreiškimo parapijos salėje Brook- 
lyne. Parodos atidarymas 12 vai.

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.

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

GARAGE - STORAGE
DEAD STORAGE INDOORS

Full Insurance Complete Service
Reasonable Hudson View Garage

630 W 160th Street N. Y. C.
WA 7-1040

Get your PUPPIES now! for Christ
mas! All breeds: Cocker Spaniel, 
Beagles. Scottish terriers, toy Fox 
Terr's and tinies, Minnie and toy 
Schnauzers & Poodles. AKC-health 
guaranteed. Marcel’s Poodle Palace 
3051 Ave •U’, Brooklyn. Open daily 
and Sunday.

FLUSHING Sanford Motor Hotel 
Rooms with private bath by day. 
week or month. T V. radio, free 
parking. Single or double occupan
cy. With or without meals. Low 
rates. Call FL 3-1400

FOREST HILL
Employment Agencies — “Our 42nd 
year in business." For professional 
and executive employment — 744 
Broad St. Newark - 622-3700; In
dustrial - Hotel & Restaurant — 4 
Brandford Place, Newark, 622-8102 
Lenore Sheahan, Timothy Sheahan

Outstanding Business Services, Ex
ecutive Services Steno typing Tape 
transcription Educational Papers 
Manuscripts Editing Mrs Harmon 
24 Belair Drive Huntington Long 
Island Call 516 HA 1-4625

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

SALES SERVICE CAREER 
OPPORTUNITY 

Guaranteed Salary, All Benefits 
Metropolitan Life

No Collecting Finest Training 
Phone 516-IV 1-9050 

Ask for Mr. Kelly.

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

DISPLAY

Proudly presenting Petcotheque — 
DOG GROOMING SALON. Tops in 
the field of Dog Grooming — all 
breeds ... we also have Au-Go-Go 
Pups. Specialists for Poodles. Ter
riers and Long hair breeds. Creative 
styling. Bathing, Plucking, Hand
stripping of Terriers, Coat condi
tioning. Champion Stud Service — 
Consult us for any grooming prob
lems your dog may have.
JACK EVANS. HERB GOLDBERG 

Telephone: 243-7470
17 East 13th St. New York City 

Off 5th Avenue

SERVICE

Karinės prievolės atlikti lapkri
čio 19 išeina Ričardas Tram
pas. Lietuvių sporto rėmėjai ir 
mėgėjai savo Ričardui linki 
sėkmės ir sveikam sugrįžti į lie
tuvių futbolininkų eiles.

Padėkos dieną, lapkričio 25, 
ketvirtadienį. New Yorko fut
bolininkai ruošia vakarą —šo
kius. Mūsiškiai, beje, tą pačią 
dieną turi pirmenybių rungty
nes namie. Vakaras, įvyks At
letų Klube. Atletas.

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.

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.

SKANIAUSIAS
Atkreipkite dėmesį j visoje valstybėje pripažintą 

kokybės simbolį.

užtarnautą

LENKIŠKO KUMPIO
Pageidaujamas visur dėl 

aukščiausios jo kokybės 
ir nepaprastai puikaus 
skonio, (pakuotas lengvai 
atidaromose nuo 2 iki 12 
svarų skardinėse.

žinomas garsiais savo 
vardais

ATALANTA, KRAKUS 
IR POLO.

Reikalaukite tikrojo im
portuoto lenkiško kumpio, 

— saugokitės pakaitalų.

“VENTA”
Home Improvements

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

J. BAND2IUKAS
84-12 102nd Street 

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

LIETUVIŲ ADVOKATAI

C. A VOKJET
VOKIETAITIS

ADVOKATAS
41-40 74th Street 

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

T'
Stephen Bredes, Jr.

ADVOKATAS

37 Sheridan Avenue 
Brooklyn 8, IN. Y.

Telef. — MPpiegate 7-7083

LAIDOJIMO D1R.EK.TOKIA1

VAITKUS
FUNERAL HOME

197 WEBSTER AVE.
PRANAS VAITKUS 

Laidotuvių Direktorius 
ir baisamuotojas

Cambridge, Mass.
NOTARY public

Patarnavimas dieną ir naktį 
Nauja moderniška koplyčia šer
menims dykai. Aptarnauja Cam- 
ondge ir Bostono kolonijas že
miausiomis kainomis. Kautos tos į 
pačios ir i kitus miestus.
Reikale saukite — lei. I R 6-6434

Tel. EVergreen 7-4335

STEPHEN AR0MISK1S
(ARMAKAUSKAS)

Graborius-Balsamuotojas
MODERNI KOPLYČIA

i

423 METROPOLITAN AVĖ. į 
Brooklyn, N. Y.

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.

Sausio 22 — Lietuvių Moterų Fe
deracijos New Yorko klubo balius 
Le Cordon Bleu salėje. 96-01 Jamai
ca Ave., Woodhaven. N.Y.

Sausio 29 — Balfo vajaus užbai
gimo koncertas Franklin K. Lane 
mokyklos salėje, Woodhaven. N. Y. 
Programoje: solistė P. Bičkienė. ra
šytojas A. Gustaitis ir kt. Pradžia 
7 vai. vak.

•

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

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

šeštadieniais iki filmos pabaigos: 
Trečiadieniais — 12 vai. dienos.
Lapkričio 12 iki lapkričio 17

Pirmą kartą-New Yorke — 
“APARTMENT ZAUBER” 

Vaidina:
R. Gildo, H. Erhardt, G. Mdller ir k. 

Priedinė filmą:
“Barbara und die Manner”

Ir vėliausia vok. įvykių apžvalga.

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

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.

Kas norėtu skelbtis Darbininke 
prašomas skambinti:

GLenmore 2-2923

EVergreen 8-9770

Joseph Garszva
GRABORIUS
Balsam uotojas

231 BEDFORD AVE.
Brooklyn, N. Y.

FILATELISTAI!

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

Neseniai atvykusios iš Brazili
jos motina su dukra ieško ma
žo buto su baldais arba be jų. 
Kas turėtų tokį butą, skambin
ti tel. 478-1644.

AMERICAN 
SYMPHONY ORCHESTRA

LEOPOLD STOKOWSKI
CARNEGIE HALL 

SEKMADIENI, LAPKRIČIO 21 3 vai. popiet 

SIBELIUS Tapiola Songs 
ir 

PIRMADIENĮ, LAPKRIČIO 22, 8:40 vai. p.p.

SYMPHONY NO. 5

JUSSI JALAS, dirigentas svečias 
INGRID BJONER, sopranas 
(Sibeliaus gimimo šimtmečiui prisiminti)

Bilietai. CARNEGIE HALL kasoje. 57th St. A 7th Avė., N. Y. 10019 
$5.00, $4.50, $4.00. $3.75, $3.25, $2.75. $2.25. $1.50

Ryšium su artėjančiomis šventėmis, 
laikas pagalvot apie pasiuntimą siun
tinio—dovaną 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 VNESPO- 
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

J. B. S HALINS
- Salinskas

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 
84-02 JAMAICA AVE.

ipne Korest Parkway Station)
WOODHAVEN, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves
Koplyčios nemokamai visose 
miesto dalyse; veikia ventiliacija

Tel. Virginia 7-4499

THEODORE WOLINNIN,
INC.

E. JOSEPH ZEBROWSKI 
Laidotuvių direktorius 

MODERNIŠKA KOPLYČIA 
su Air Condition

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

KARLONAS
FUNERAL HOME 
280 CHESTNUT STREET 

NEW BRITAIN, CONN.
Tel. B A 9-1181

CARROL
FUNERAL HOME

Inc.
PETRAS KARALIUS, sav.

Laidotuvių direktorius 
h* balzamuotojas 

74 PROVIDENCE ST.
Worcester, Mass.

PL 4-6757 PL 4-1165

k ANDRIUŠKEVIČIUS
LAIKRODININKAS 
-JUVELYRAS

Auksas - sidabras - deimantai 
laikrodžiai

9408 Jamaica Ave.
Woodhaven 21, N.Y.

VI 7-2573
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Nepaisant, koks bus oras 
lapkričio 13, manifestacija ir 
žygis įvyks. Gal tik žygio tem
pas dėl blogo oro pagreitės, 
tačiau nei lietus, nei sniegas, 
nei žvarbūs vėjas žygio nesu
stabdys.

Kas turi specialius bilietus— 
programos dalyviai, žygio mar
šalai, pagelbininkai — prašomi 
naudotis Įėjimu 331 West 49 
St. Asmenys, kurie planuoja bi
lietus pirkti prie Madison Squa
re Garden įėjimo, prašomi eiti 
per 49 gatvės Įėjimą.

Katalikių Kultūros Draugijos 
narės prašomos dalyvauti lap
kričio 13 manifestacijoje. Val
dyba prašo nares: kurios turi 
tautinius drabužius, juos už
sidėti.

Balfo rudens vajus dėl žygio 
į Jungtines Tautas šiemet pra
dedamas lapkričio 15. Aukų ir 
drabužių bus prašoma laiškais. 
Vajus manoma baigti gruodžio 
mėnesio viduryje, gi Balfo me
no vakaras numatomas sausio 
pabaigoje. Balfo 100 skyriui 
pirmininkauja aktorius Vitalis 
Žukauskas.

Pirmoji futbolo komanda 
Padėkos dieną, lapkričio 25. 8 
v.v. Lietuvių Atletų Klube ren
gia šokius. Groja orkestras. Į- 
ėjimas asmeniui 2 dol.

Tėv. Jurgis Gailusis, Ken- 
nebunkporto vienuolyno virši
ninkas ir buvęs ilgametis pro- 
vinciolas. statybos reikalais 
lankėsi New Yorke. Šiuo metu 
jis baigia statyti koplyčią prie 
vienuolyno.

Vliko metinis seimas bus lap
kričio 27-28 New Yorke. Iš 
(kiekvienos Vliką sudarančios 
grupės seime dalyvauja po tris 
asmenis.

Aleksandras Vakselis, Atle
tų Klubo pirmininkas, staiga 
susirgo ir paguldytas Į ligoni
nę.

Brolis Tomas Proscevičius, 
pranciškonas, dirbąs vienuoly
no spaustuvėje, staiga susirgo 
ir paguldytas ligoninėje.

Marija Bernotienė sunkiai 
susirgo ir paguldyta Mary Im
maculate Conception ligoninė
je Jamaicoje.

Apreiškimo parapijos Amži
nojo Rožančiaus draugija lap
kričio 20 rengia laimėjimų va
karą tos parapijos salėje. Pra
džia 4 v. Kviečiamos viešnios 
ir svečiai.

Dr. K. Čeginskas, Laisvės 
Komiteto narys, lankėsi Detroi
te ir Chicagoje, kur padarė vie
šus pranešimus apie padėti Lie
tuvoje.

Autobusas i Madison Square 
Garden išvyksta nuo šalinskų 
laidojimo Įstaigos Woodhave- 
ne (84-02 Jamaica Ave.) 9 v. 
ryto. Esant reikalui, skambinti 
VI 7-4499.

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

Latvijos nepriklausomybės 
paskelbimo minėjimas

New Yorke latviai mini sa
vo nepriklausomybės paskelbi
mo 47 sukaktuves lapkričio 14 
ir 20. Lapkričio 14, ši sekma
dieni, minėjimas bus Fashion 
Industries Hali (aukštesnio
sios mokyklos salėje). 225 W. 
24 St. Manhattane. Kalbės žy
mus -latvių veikėjas E. Dundu- 
ras iš Mineapolio. Meno pro
gramoje bus poeto A. Egličio 
(Andrejs Eglitis), poema “Kur
žemės galaš. Bostono latvių stu
dentų ansamblis išpildys pa
triotinį montažą (rež. R. Birz- 
galis). Minėjimo pradžia 3 vai. 
popiet. Įėjimas laisvas. Lapkri
čio 20. šeštadieni, bus balius 
Commadore viešbutyje (Wind
sor Terrace). Pradžia 8 vai. va
karo. Įėjimas 4 dol.

Lietuviu Kataliku Moterų Są
jungos 29 kuopa Brooklyne pa
skyrė 150 dol. auką žygiui i 
Jungtines Tautas paremti. Ko
mitetas Lietuvos nepriklauso
mybei atstatyti nuoširdžiai dė
koja sąjungietėms. Padč-ka reiš
kiama ir Apreiškimo parapi
jos klebonui kun. N. Pakalniui, 
kuris sąjungiečių parengimo 
metu pasakė prasmingą kalbą, 
ragindamas visus žvgi remti 
ir jame daly vauti.

Sol. Arnoldas Vcketaitis dai
nuoja Metropolitan Opera Na
tional Company, kuri šiuo 
metu gastroliuoja New Yorke. 
New Yoi-ko spauda Įsidėjo solis
to nuotraukų, kaip jis dainuoja 
“Cinderella” operoje.

Svečias iš Australijos, p. Mar
tišius lankėsi Darbininko re
dakcijoje. Jis yra baigęs Aust
ralijoje teisės mokslus ir ver
čiasi advokatūra. Prieš keletą 
mėnesų jis išvyko kelionei ap
link pasauli Į JAV atkeliavo iš 
Anglijos. Apžiūrėjęs Ameriką, 
maždaug prieš Kalėdų šventes 
tikisi pasiekti Canberra. Aust 
ralijos sostinę, kur jis gyvena.

Susipažinimo vakaras po ma
nifestacijos Įvyks šeš
tadienio vakare Central Plaza 
Hali 111 — 2 Avė. ir 7th St. 
Manhattane. Pradžia 8 vai. vak. 
Šokiams gros Joe Thomas or
kestras. Central Plaza Hali pa
siekiama:

I.R.T. traukiniu, išlipti 8th St. 
ir 4th Avė.

B.M.T. traukiniu 8th st. ir 
Broadway.

Independent traukiniu išlipti 
2nd Avė ir Houston St.

I.R.T., B.M.T. Exp. ir 14th. 
St. Canarsie traukiniais išlipti 
Union 3q.

Autobusais: 1st. 2nd ir 3rd. 
Avė sustoti prie 7th St. Nuvy
kus automobiliais arba ekskur
sijų autobusais yra galimybė 
pasistatyti artimoje salės aplin
koje, Houston St. ir 2nd Ave., 
eisenos blokas nuo salės.

NEW YORKO lietuvių vyrų choras repeticijos metu. Choro koncertas bus gruodžio 5 Franklin K. Lane sa
lėje. Nuotr. R. Kisieliaus. 4

BR. BUDRIŪNO “TĖVYNE” VYRŲ CHORO KONCERTE
Tėvynė — koks šiltas ir jau- go jos siela. Tenai dainos jau

trus, o kartu toks gilus ir pras- triai skamba ir kalba mums 
mingas žodis. Labai dažnai taip miela”, sako poetas, 
žmogus, turėdamas savo tėvy
nę ir gyvendamas joje, pakan
kamai to neįvertina, o pasigen
da tik tada, kai jos netenka. 
Kitur viskas svetima, nemie
la: net ir pats pasijunti esąs sve
timas ir nereikalingas. Tada 
reikšmė šio žodžio — Tėvynė— 
lieka tokia aiški ir prasminga, 
deja, nepasiekiama. Iš čia kyla 
dainos, poezijos kūriniai ir tė
vynės pasiilgimas, nostalgija. 
Dažnas, svetur gyvendamas, ne
pritampa ten ligi savo paskuti
niosios šioje žemėje gyvenimo 
minutės ir iškeliauja amžiny
bėn su žodžiu “tėvynė” lūpose. 
“Į tėvynę grįžt norėčiau, pasiil-

Lapkičio 13, ši šeštadieni, 
manifestaciją prasideda Madi
son Square Garden 12 vai. vė
liavų Įnešimų. Maždaug po dvie
jų valandų programos visi ri
kiuojasi eisenai i Jungtines 
Tautas. Eisena prasidės 2:30 v. 
popiet. Bus išsirikiuojama ir ei
nama tokia tvarka:

1. Priekyje eina visos eise
nos vadovas. 2. Seka Baltijos 
valstybių ir Amerikos vėliavos. 
3. Orkestras. 4.Komitetas Lie
tuvos Nepriklausomybei Atsta
tyti. 5. Organizacijų vėliavos. 
6. Uniformuotos grupės — tau
tinių šokių šokėjai, šv. Antano 
■gimnazija iš Kennebunkporto, 
skautai ir skautės, veteranai. 7. 
Visuomenė — pirmose gretose 
organizacijų vadovai ir dvasiš
kiai. Gretos sudaromos iš šešių 
žmonių.

Atskiros vietovės, iš kurių 
susirinks daugiau dalyvių, gali 
sudaryti savo grupes.

Svarbu, kad visi dalyvautų 
eisenoje — nebūtų tiktai žiū
rovais ar stebėtojais šaligat
viuose. Renkamės ne save pa-

Dar jautriau ir dar gražiau 
tėvynės meilės jausmas, bena
mio dalia ir tėvynės ilgesys iš
reikštas muz. Br. Budriūno 
kompozicijoje “Tėvynei”. Tai 
benamio sūnaus jai rauda ir 
skundas, klaidžiojant svetimų
jų miestų gatvėmis. Taip ir ma
tai tuos benamius klajūnus, 
tūkstančius jų, 
biro taigose ir 
didmiesčiuose, 
paniekintus, be 
be teisės vadintis žmogumi.

Besiklausant šios dainos, ne
jučiomis atsiduri ir savo kry
žiuojamoje tėvynėje, kuri “ten 
šiaurės tolumoje, kaip rugiagė- 

milijonus, Si- 
viso pasaulio 

skriaudžiamus, 
duonos kąsnio,

matyti, bet kitiem demonstruo
ti už Baltijos tautų ^laisvę ir ne
priklausomybę. ‘ Prašoma taip 
pat laikytis ramiai ir kultūrin
gai.

Paskutinės instrukcijos eise
nai bus duotos Madison Square 
Garden. (KLNA)

Kcmitetas Lietuvos Nepri 
klausomybei Atstatyti, reiškia 
nuoširdžią padėka Mečiui ir 
Zosei Pagramdžiams už jų ver
tingą talką organizuojant lap
kričio 13 dienos manifestaciją.

Newsweek žurnalo šios sa
vaitės numerio viršelyje yra i- 
dėta a.a. Vytauto Valaičio da
ryta nuotrauka.

Joe Balsis, kilęs iŠ Pennsyl- 
vanijos, šiuo metu gyvena New 
Yorke ir yra bilijardo pasauli
nis čempijonas. Jis kartais ro
domas televizijoje, sporto žur
naluose bei laikraščiuose. He
rald Tribune spalio 28 laidoje i- 
sidėjo jo didelę nuotrauką, ro
dančią, kaip žaidžia bilijardą. 

lė parugiuos” bealpstanti po 
kryžiumi.

Mes girdėsime šią dainą New 
Yorke gruodžio 5. Išpildys New 
Yorko lietuvių vyrų choras 
Franklin K. Lane mokyklos sa
lėje. diriguojant muz. VI. Balt
rušaičiui. Reikia pabrėžti, jog 
ši daina New Yorke bus girdi
ma pirmą kartą. Choras šiam 
koncertui uoliai ruošiasi, ir re
peticijos vyksta net du kartus 
savaitėje jau nuo pat sezono 
pradžios. Sinus

NEW YORKO vilkiukai skautai savo sueigoje Apreiškimo parapijos sa
lėje. Nuotr. R. Kisieliaus.

RŪTOS ANSAMBLIO 
SUKAKTIS

Perskaičiau Darbininke žinią 
apie ‘Rūtos ansamblio sureng
tą kc.icertą spalio 16 Kearny, 
N.J. Kick aš žinau, ten nebuvo 
dalijami pažymėjimai choris - 
tam už uolumą, bet buvo Įteik
ti žc ’deliai tiems choro na
riams. kurie ansamblyje išdai
navo trejus metus. Ženklelį Įtei
kė ir pasveikino prof. J. Stu- 
kas, “Rūtos” steigėjas.

Rūtos ansamblis kitais 
tais švenčia 25 metų sukakti, 
kuri bus iškilmingai paminėta. 
Rūtos ansamblio valdybą dabar 
sudaro pirmininkas inž. V. Me- 
linis, vicepirmininkė A. Klem. 
sekretorė D. Dutkus. administ
ratorius inž. V. Sarpalius. ižd. 
M. Ruzgis. Choro dirigentas ir 
vadovas yra muz. Algirdas Ka- 
čanauskas: chormeisteris ir so
listas — Liudas Stukas. B.V.

me-

avaly- 
inicia- 
Liud-
Var-

SUAUKOTA 5CC0 DOL.
Lindene, N J. spalio 31 pa

minėta Balfo veiklos 20 metų 
sukaktis. Per tą laiką iš mažos 
Lindeno lietuvių apylinkės Bal
tui suaukota apie 5000 del., su
rinkta daug drabužių ir 
nės. Skyriaus steigėjai ir 
toriai: S. Čerienė-Mulks, 
vinaičiai, Prapuoleniai, 
neckai. Degučiai, Samatauskai 
ir k. Jubiliejaus proga jiems i- 
teikta Sibiro lietuvaičių malda
knygė. Jubiliejini parengimą or 
ganizavo S. Čerienė-Mulks. Mi
nėjime visą laiką išbuvo Lin
deno majoras Grigaliūnas (lie
tuvis). Kun. L. Jankus, Balfo 
vedėjas, padarė pranešima apie 
savo kelionę po Europą ir nu
švietė dabartinę Balfo veiklą.

mm
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Manifestaciįon Į New Yorką 
autobusai išvyksta nuo Lietu
vių Piliečių Draugijos lapkričio 
13, šeštadieni, 5 vai. ryto. Pra
šoma nevėluoti. Madison Squa
re Garden, New Yorke, reikia 
būti apie 11 vai., susirasti savo 
vietą. Programa prasidės 12 v. 
vėliavų Įnešimu. Eisena iš Ma
dison Square Garden i Jungti
nes Tautas prasidės 2:30 vai. 
Autobusai i Bostoną grįš tą pa
tį vakarą.

Brocktono lietuviai i mani
festaciją išvyksta dviem auto
busais — apie 100 žmonių; kiti 
važiuoja privačiom mašinom. 
Autobusai išvyksta nuo Sanda
ros klubo apie 5 vai. ryto. Kas 
norės. prieš išvažiuodamas 
galės dalyvauti mišiose šv. Ka
zimiero bažnyčioje. Mišios au
kojamos žygio intencija. Iš 
New Yorko autobusais grįžta 
tą pačią dieną.

Vasario 16 gimnazijai rem
ti būrelio, kuriam vadovauja 
(teis.) Juozas Vembrė, per 13 
metų suaukojo 4180 dol. Būre
lio nariai kas mėnuo aukoja 
po vieną doleri.
Mirė

Po gedulingų šv. Petro baž
nyčioje pamaldų palaidoti:

Antanas Lauritis (lapkričio 
1) 73 m. Velionis gyveno 91 
Sumner St.. Dorchester, Mass. 
Palaidotas Naujos Kalvarijos 
kapinėse.

Petras Mizeras (lapkričio 2) 
54 m. Velionis gyveno 76 Shep
herd Ave., East Braintree, Mass. 
Nuliūdime paliko žmoną ir tris 
dukteris. Palaidotas Naujos Kal
varijos kapinėse.

Juozas Peshino (lapkričio 2) 
80 m. Velionis gyveno 478 E. 
8th St. Nuliūdime paliko žmo
ną. dukterį ir sūnų. Palaidotas 
Naujos Kalvarijos kapinėse. 
Stanislava Strockienė (lapkri
čio 3) 59 m. Velionė gyveno 
56 Thomas Park. Nuliūdime 
paliko dukterį. Palaidota Naujos 
Kalvarijos kapinėse.

Julija Jakaitienė (lapkričio 
3) 72 m. Velionė gyveno 122 G 
St. Palaidota Naujos Kalvarijos 
kapinėse.

Kazimieras Kazmouski (lap
kričio 5) 45 m. Velionis gyve
no 7 Orton Marotta Way. Nu
liūdime paliko 7 vaikus, tėvą, 
dvi seseris ir broli. Palaidotas 
Naujos Kalvarijos kapinėse.

James Augūnas (lapkričio 6) 
71 m. Velionis gyveno 17 Win
field St. Nuliūdime paliko sūnų. 
Palaidotas Naujos Kalvarijos 
kapinėse.

Petras Tuth (lapkričio 8) 72 
m. Velionis gyveno 843 Colum
bus Rd.. Dorchester, Mass. Nu
liūdime paliko žmoną, dukterį 
ir sūnų. Palaidotas Naujos Kal
varijos kapinėse.

Teklė Kačinski (lapkričio 8) 
86 m. Velionė gyveno 3 Mt. 
Washington PI. Nuliūdime pali
ko dvi dukteris. Palaidota Nau
jos Kalvarijos kapinėse.

Yk
V

MAIRONIO MOKYKLOS tėvų susirinkime kalba mokyklos vedėja E. Ruzgienė. Kairėje komiteto pirm. K. 
Kudžma, dešinėje — sekretorė p. Silbajorienė. Nuotr. R. Kisieliaus.

Susipažinimo 
VAKARAS

po žygio į Jungtines Tautas

Šokiams groja Joe Thomas orkestras iš 6 žmonių.

Veiks DARBININKO spaudos kioskas.

Kavutė ir užkandžiai bei kokteilis

Įėjimo auka asmeniui 3 dol., 

studentam ir moksleiviam 2 dol.

šeštadienį, LAPKRIČIO 13, 8 vai. vak. Prašoma iš anksto Įsigyti bilietus, ypač iš kitų 
kolonijų. Visais reikalais skambinti — GL 2-2923, 

vakarais — GL 5-7068. 
BILIETAI gaunami taip pat prie įėjimo -------------CENTRAL PLAZA HALL

(MAIN BALL ROOM) Rašyti:

111 Second Ave. at 7th Street. New York Darbininkas 9IO Willoughby Ave., Brooklyn, N.Y.
11221




