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DARBININKAS
Laisve baltų tautom grįš, bet kova bus ilga

Kalbėjo sen. Mundt, lapkričio 13 Madison Square Garden
AŠ KALBĖSIUOS SU AMBASADORIUM GOLDBERGU DĖL KONKREČIŲ ŽYGIŲ PER 
JUNGTINES TAUTAS — kalbėjo kongresmanas Rooney
MOŠŲ TIKSLAS YRA ATKREIPTI JUNGTINIŲ TAUTŲ DĖMESĮ Į BALTIJOS VALSTYBIŲ 
PAVERGIMĄ, KURIS JAU TRUNKA 25 METAI — kalbėjo Antanas Mažeika televizijos 
korespondentui

Kiek pasistūmėta tikslo link, tenka spręsti iš faktų, kuriuos čia imamės registruoti
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ir sunki...

Atgarsiai Amerikos informacijoje

MANIFESTACIJOS EIGA
Madison Square Garden mil

žiniškoje salėje nuo palubės 
kabojo taip pat milžiniškos vė
liavos — Amerikos, Estijos, Lat
vijos ir Lietuvos. Aplinkui Įra
šai su Churchillio pareiškimu 
apie gėdingą Sovietų ir Hitlerio 
sutarti, dėl kurios Baltijos vals
tybės buvo pavergtos, Įrašai su 
reikalavimu Baltijos valstybėm 
nepriklausomybę grąžinti.

J. Thomas orkestrui grojant 
maršus lietuviškais motyvais, 
rinkosi manifestacijos dalyviai, 
ir 'programa buvo pradėta 
punktualiai 12 vai. vėliavų Įne
šimu. Jų buvo 20. Įžygiavo 
margaspalvės šokikų grupės. 
Keturi himnai. Pirmininkas A. 
Mažeika pristatė programos 
vadovą Leon Cherne. Toliau 
kalbos — prel. J. Balkūno, se
natoriaus Kari E. Mundt, kon- 
gresmano John J. Ro oney. 
Msgr. Raymond J. Swords, S.J. 
Tarp kalbų meniniai intarpai: 
orkestras, sol. Irena Stankūnai
tė su “Ten, kur Nemunas ban
guoja" ir daina ,apie mažąjį 
paukšteli. Philadelphijos akor
deonistas Ch. Daubaras, New 
Yorko, Bostono, Waterburio. 
Philadelphijos ansamblių jungti 
niai šckiai. Programa baigta A. 
Sniečkaus paskaityta rezoliuci
ja.

Iš programos iškrito numaty
ti kalbėtojai: sen. Frank Lau- 
sche ir prezidento patarėjas C.

Baltijos laisves 
klausimas 'įneštas* 
į Saugumo Tarybą
Skvrium minėtinas vienas i- 

vykis Saugumo Taryboje. Apie 
dešimt jaunuolių, gavę iš 
anksto bilietus i Jungtines Tau
tas, atsilankė i Saugumo Tary
bą. Kai Olandijos ministeris jo
je kalbėjo dėl Rodezijos nepri
klausomybės, jie ėmė šaukti: 
“Laisvės Baltijos valstybėm”., 
“Baltijos valstybės turi bū
ti J.T.” Posėdis nutrūko, polici
ja jaunuolius išvedė. Tada Ol
andijos ministeris tarė: Po Bal
tijos jaunimo balso galis tęsti 
savo balsą ... Teko paskiau 
patirti, kad tai 4 -vyrai ir 6 mer
ginos skautai akademikai iš 
Bostono ir Chicagos. Jų žygis 
buvo partizaninis prasiverži - 
mas Į Jungtines Tautas, kurios 
buvo atsitvėrusios nuo manifes
tacijos policijos 'kordonais. Par
tizaniniu būdu Baltijos klausi
mas buvo “Įneštas” i Jungti
nes Tautas. Tai Įvyko apie 5 
valandą, manifestantams jau 
skirstantis. Po valandos žinia 
apie manifestaciją ir jos reika
lavimus jau -buvo paskleista Į 
visas šalis per didžiąsias tarp
tautines žinių agentūras.
ŽYGĮ TĘSIANT

Žygio rengėjai jaučiasi lai
mingi. kad rado visuomenėje 
tokio didelio pritarimo ir gau
saus dalyvavimo, ypačiai gau
siai jaunimo, o tarp svetimųjų, 
kuriuos jie lankė jau po mani
festacijos, rado paskatinimo ne
leisti klausimui nė dienai ap
rimti. šiuo tarpu jaunimo gru- 

A. Horsky. Jie turėjo nusileisti 
Philadelphijoje. Senatorius ir 
patarėjas nebegalėjo laiku su
skubti i Madison Square Gar
den. Programos vedėjas Leo 
Cherne paskelbė jų telefonu iš 
Philadelphijos perduotus pre
zidento L.B. Johnsono sveiki
nimus manifestacijai.

Paskiau programa perkelta i 
gatves, ir eisena išsiliejo i Jung
tines Tautas pagal numatytą 
programą.
PROGRAMOS VIRŠŪNĖS

Visa programa buvo suma
niai pravesta ir dalyvių priimta 
su entuziazmu. Jei sustosim tik 
prie to. kad labiausiai kėlė da
lyvių susižavėjimą ir entuziaz
mą. tai žymėtinos šios viršū
nės: Puikus, teatrališkas prog
ramos vedimas. Tai Leo Cher
ne nuopelnas. Jaudinantis 
momentas, kada Lietuvos him- 
mo giedojime solistę Ireną 
Stankūnaitę parėmė tūkstaį^ 
čiai giedančių dalyvių. Efektin--^ 
gos senatoriaus Mundto parale
lės tarp kovos dėl Vietnamo ir 
Baltijos valstybių *kėlė nuola
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ŽYGYJE | JUNGTINES TAUTAS. Pranciškonų gimnazijos mokiniai atvyko iš Kennebunkport, Me., 
drauge su provincijolu Tėvu L. Andriekum. Nuotr.V. Maželio.

KALTĖ DEL ELEKTROS NUSTUMTA KANADOS FIRMAI
Elektros dingimo lapkričio 9 

dienos galvosūki padidino liu
dijimas Weldon Ross. 47 m. 
lakūno instruktoriaus iš Syra- 
kuse, N.Y., kuris nusileisdamas 
Į aerodromą, pamatė 5:15 vai. 
p.p. liepsningą ugnies kamuolį 

pės pradėjo lankyti JT dele
gacijas su atitinkamais memo
randumais.

Jei Darbininkas galėtų reikš
ti savo skaitytojų opiniją, tai 
jų vardu galėtų tarti pasididžia
vimą tuo jaunimu, kuris ėmėsi 
iniciatyvos drąsiam žygiui; taip 
pat pasididžiavimą ta lietuvių 
visuomene, kuri suprato, kad 
didieji vandenys susideda iš la
šelių ir kad pasiryžo kiekvienas 
būti tokiu lašeliu kurie sudarė 
anuos 14 tūkstančių. Tai jau vi
suomeninė jėga.

tinius aplodismentus. Kong- 
resmano Rooney pasisakymas 
už tai, kad Amerikos Balsas 
daugiau informuotų Lietuvoje 
esančius. Efektingas Bostono 
jaunimo orkestras, virtuoziškas 
Philadelphijos akordeonistas 
Ir . labiausiai aplodismentais iš
lydėtas buvo šokėjų ‘Malūnas’.

Dalyviai buvo patenkinti ren
gėjų paruošta programa. Ren
gėjai buvo patenkinti dalyvių 
gausumu — 11.000 salėje, o 
manifestacijoje, televizijos ko
respondento pranešimu. 14,000. 
Tie tūkstančiai atstovavo vi
siem Amerikos kampam. Stebi
no jaunimo gausumas. Eisena 
darė Įspūdi savo gausumu, ra
mia nuotaika, atskiros grupės 
ėjo dainuodamos; nebuvo jokių 
ekscesų, anarchistinių prasiver
žimų. Po manifestacijos polici
ja reiškė pasitenkinimą rengė

jam.
Iš visų manifestacijos veiks

mų mažiausiai dalyvius paten
kino vakare šokiai—parinktoji 
vieta f buvo žemiau ^eleme^ta- t 
raus lygio.

ig

— lyg būtų namas degęs. Bet 
tai truko tik 10 sekundžių. 
Ugnis dingo. Kai nusileido, ae
rodrome šviesos jau nebuvo. 
Ugnies kamuolį matė ir kiti. 
Kai kamuolio vietoje, kur susi
eina elektros tiekimo laidai, tik
rino, nerado jokių degimo žy
mių.

VYR. TEISMAS vėl
Vyr. teismas -lapkričio 15 iš

aiškino, kad 1950 įstatymas, 
kuris įpareigoja komunistus re
gistruotis kaip svetimos valsty
bės agentus, esąs prieš konsti
tucijos privilegiją, -kuri leidžia 
atsisakyti nuo save inkriminuo
jančių pareiškimų.

Komunistų partija po šio 
teismo sprendimo dabar pareiš
kė. kad kituose prezidento rin-

Dieną po šios žinios jau bu
vo paskelbta — gedimas prasi
dėjo Kanados pusėje Ontario 
elektros firmos sistemoje, pu
sė mylios nuo Niagaros kriok
lio pavandeniui. Taip gedimo 
kaltė nuo Amerikos firmų bu
vo nustumta nedidelei Kana
dos firmai.

komunisty naudai 
kimuose jau siūlys savo kandi 
datą.
Kas Berkeley vadovauja

Berkeley universitete “Lais 
vojo žodžio sąjūdžio” vadas Bet 
tina Aptheker, 21 metų, pasi 
skelbė buvusi ir esanti komu 
nistė. Jos vadovaujamas sąjū 
dis pernai gruodžio mėn. su 
rengė riaušes, kuriose buvo su 
imta 700 studentų.

šūkiai rodo man

ketvirtis milijono prieš 
visas Jungt. Tautas
glija paskelbė, kad vartos prieš 
Rodezijos vyriausybė ūkinės ir 
diplomatines priemones.
nesiūs kariuomenės.

Klausimą svarsto ir Saugu
mo Taryba. Afrikos valstybės 
reikalauja, kad Jungtinės Tau
tos siųstų kariuomenę Rodezi-

RODEZIJĄ -
Angliją ir

Afrikos kraštas. Rodeziją, An
glijos kolonija, yra dabar visos 
tarptautinės politikos centre ir 
ginčuose. Rodeziją lapkričio 11 
pasiskelbė nepriklausoma nuo 
Anglijos. Anglijos gubernato
rius Rodezijoje paskelbė, kad 
jis pašalina minisferi pirminin
ką iš pareigų. Bet tas nekrei- jos vyriausybei pašalinti, 
pia i paskelbimą dėmesio. An-

VIETNAME: kovos žiaurėja
P. Vietname Pleime, netoli 

Cambodijos sienos, kovos eina 
jau penkta savaitė su pertrau
kom. Per paskutines kelias die
nas š. Vietnamo kariuomenė, 
apie 1000. puolė Amerikos da
linius. apie 750. Sunkiųjų bom
bonešių remiami, amerikiečiai 
atlaikė savo pozicijas. Komunis
tai pasitraukė, palikdami 400 
gavusių. Amerikiečių nuosto
liai taip pat dideli. Iš vieno da
linio, kuriame buvo 29. teliko 
tik 6 nesužeisti.
KONGO: Tshombe prieš Kasa- 
vubu

Kongo naujai paskirto min. 
pirm. Kimba vyriausybė lapkri
čio 14 negavo parlamento pasi
tikėjimo. Trūko 13 balsų. 
Tshombės šalininkai už ji ne
balsavo. Tai prezidento Kasa- 
vubu pralaimėjimas p r i eš 
Tshombę. Kasavubu nori būti 
išrinktas prezidentu iš naujo, o 
konkurentas gali būti Tshom
be. Rinkimai vasario 19. Kasa- 
vubu naują vyriausybę sudary
ti vėl pavedė Kimbai.

— Senato daugumos vadas 
M. Mansfieldas su dviem de
mokratais ir dviem respubliko
nais išvyko į svarbiąsias Euro
pos ir Azijos sostines. Lapkri
čio 15 kalbėjosi su de Gaulle. 
Lapkričio 17 numatė būti Mas
kvoje ir kalbėtis su Kosyginu. 
Sen. R. Kennedy tuo pačiu me
tu lanko lotynų Ameriką.

Informaciją apie manifestaci
ją perdavė radijas ir televizija. 
Televizijos antrasis kanalas da
vė trumpą vaizdą, kuriame bu
vo matyti du kantu vėliavos sū 
Estijos Įrašais. Ketvirtasis ka
nalas davė plačiau ir efektin - 
giau. Korespondentas klausė A. 
Mažeiką, kokis manifestacijos 
tikslas, kiek jis amžiaus, kur 
gimęs. Ir savotiškai prasmingai 
nuskambėjo atsakyme metų su
tapimas paaiškinant, kad mani

'fūą.

tikslus. Nuotr. V. Maželio

Visas triukšmas labiausiai 
kyla dėl to. kad Rodeziją val
do baltieji ir baltieji paskelbė 
Rodezijos nepriklausomybę. Bal
tųjų yra 220,000. juodųjų 3.8 
mil. Rodezijos min. pirminin
kas Ian Douglas Smith, gimęs 
jau Rodezijoje. žada Įsileisti i 
vyriausybę juoduosius, bet val
stybę nori išlaikyti baltųjų val
domą. nes esą Rodeziją esanti 
baltųjų sukurta. Jis ramiai žiū- 
ir i ūkinę blokadą, nes Rodezi- 
ja yra viena iš valstybių, kurios 
turi viską savą ir kuo mažiau
siai priklauso nuo užsienio. Ne
mano. kad Jungtinės Tautos 
siųstų kariuomenę, o jeigu Af
rikos kaimynai norėtų kariauti, 
tai Rodezijos kariuomenė esan
ti tam užtenkamai treniruota ir 
ginkluota. Kai gen. sekr. pasiū
lė prie bckkotuojančių prisidė
ti Pietų Afrikai ir Portugalijai 
— tos atsisakė.

Rodeziją po Amerikos yra 
pirmoji Anglijos kolonija, kuri 
panašiai nutraukė ryšius su An
glija. Net ir nepriklausomybės 
deklaraciją Rodeziją surašė tais 
pačiais žodžiais kaip amerikie
čiai.

festacija siekia atkreipti dėme
sį Į reikalą grąžinti laisvę prieš 
25 metus pavergtom Baltijos 
valstybėm, kad jam pačiam 25 
metai ir kad jis gimęs čia. New 
Yorke. Ji papildė dar A. Bud- 
reckis, dalyvaujant A. Snieč
kui. Septintas kanalas parodė 
Įspūdingai eisenos vėliavas prie 
J. Tautų vartų.

Laikraščiai paminėjo trum
pai. N.Y. Times 17 pusi. 18 ei
lučių, pridėdamas dar, kad gub. 
Rockefelleris paskelbė lapkri
čio 16 Latvijos nepriklausomy
bės diena, paragindamas New 
Yorko gyventojus reikšti jiem 
simpatijas ir sustiprinti pasiry
žimą niekad nepripažinti da
bartinės padėties. H. Tribune 
30 pusi, parašė 24 eilutes stam
bia antrašte “11,000 protestuo
ja prieš raudonuosius, pagrobu
sius Baltijos kraštus”. H. T. vie
nintelis painformavo ir apie ma
nifestacijos dalyvių įsiveržimą i 
Saugumo Tarybą. Daily News 
5 pusi, parašė 30 eilučių su 
nuotraukom seni Mundto ir 
scena iš Madison Square Gar
den manifestacijos. Dienraštis 
minėjo sakinius iš senatoriaus 
Mundto ir kongresui. Rooney 
kalbų. Daily News geriausiai 
pristatė manifestaciją. Prieš 
tai penktadienį buvo parašęs 
dar ir vedamąjį. Journal Ame
rican sekmadienio laidoje 18 
pusi. Įdėjo 33 eilutes, o šešta
dieni buvo plačiai informavęs 
apie manifestacijos programą 
ir davęs trumpą vedamąjį. The 
Tablet prieš manifestaciją pa
skelbė ilgą prel. J. Balkūno 
straipsni apie Baltijos valsty
bes, informavo apie manifesta
ciją ir įsidėjo paveikslą —meš
ka. kuri ateina i laisvą Lietu
vą 1940.

MSGR. A. BAČKIS PERKEL
TAS I COSTĄ RICĄ

Msgr. Audrys Bačkis yra per
keltas iš Manilos f San Jose. 
Costa Riccn. Nuncijui išvykus 
i Romą, Msgr. A. Bačkis nuo 
lapkričio 5 d. eina Apaštališko
jo Sosto charge d'affaires a.i. 
pareigas Costa Ricoje.

Vykdamas Į naująją paskyri 
m o vietą. Msgr. A. Bačkis bu
vo užsukęs i Washingtona. Dr. 
S. ir Ona Bačkiai, sūnaus pra
važiavimo proga, suruošė pri
ėmimą. Jame dalyvavo valsty
bės departamento Baltijos sky- 
Lietuvos ir Latvijos dipl. atsto
vai. Costa Ricos ministeris su 
žmona, prel. V. Balčiūnas. 
Tėvas T. žiūraitis bei šeimos 
bičiulių būrys.

ALT PRANEŠIMAS
ALT suvažiavimas. Įvykęs š. 

m. spalių mėn. 23-24 dieno
mis Chicagoje. telegrama pa
sveikino JAV Prezidentą Lyn
don B. Johnson, primindamas 
jam Lietuvos pavergimą, palin
kėdamas geros sveikatos ir pra
šydamas remti Lietuvos išlais
vinimą iš rusų bolševikų oku
pacijos.

Į ALT suvažiavimo sveikini
mo telegramą valstybės depar
tamentas. JAV Prezidento pa
vedamas, atsakė laišku, kuria
me dėl prašomos paramos ra
šoma: “Kaip žinote, Jungtinės 
Valstybės atsisako pripažinti 
prievarta Įvykdytą Lietuvos Į- 
jungimą Į Sovietų Sąjungą ir 
savo politikos siekimu laiko 
nuolatinę kovą dėl apsisprendi
mo teisės pavergtom tautom. 
Ši politika galioja šiandien ir 
liečia lietuvių tautą taip pat”.

Pasirašė Walter J. Stoessel, 
Jr., pavaduotojas sekretoriaus 
padėjėjo Europos reikalam.
KALTINIMAI IR KALTINIMAI

Kcm. Kinija lapkričio 10 ap-
MOBILIZUOS GYDYTOJUS J’l“"0 KoSVgi"?vFiu/i iwva jęa<| Jie remia Ameriką Vietna- 

Apsaugos departamentas Įsa- mo kare. Esą sausio ir vasario 
kė patikrinti sveikatą gydytojų mėn. jie stengėsi Įtikinti kom. 
iki 35 metų amžiaus. Patikrin- Kiniją ir š. Vietnamą leistis i 
ta turi būti gruodžio L Numa
toma kitais 'metais Vietnamo
reikalam paimti 1,529 gydyto- gė. Chr. Sc. Monitor vertina, 
jus, 350 dantistų ir 100 vete- kad kinų teigimai labiau patiki- 
rinorių. mi.

“besąlygines derybas" dėl Viet
namo. Maskva kaltinimą panci-
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LATVAITĖ tautiniame drabužyje.

NEW YORKO LATVIAI SAVO TAUTINĖJE ŠVENTĖJE
New Yorko latviai savo me

tinę Nepriklausomybės šventę 
šiemet padalijo i dvi dalis: vie
ną atliko pradjusi sekmadieni, 
lapkričio 14; antroji bus atei
nanti šeštadienį, lapkričio- 20.

Šventės pirmoji dalis buvo 
skirta iškilmingam susirinkimui 
ir meninei programai. Susirin
ko arti 600 dalyvių erdvioje ir 
dailioje salėje, kurioje galėjo 
tilpti dar kita tiek žmonių. Ta 
salė (High School of Fashion 
Industries, Manhattane), prime
na teatrą savo nužulnicm grin
dim ir scena: šokti tokioje sa
lėje negalima. Matyti, tai ir ap
sprendė nukelti balių ir šokius 
i Commodore viešbuti ateinan
ti šeštadieni. Praktiškai gal ir 
gerai padaryta, nes kaip iš lie
tuvių. taip ir iš latvių vieni at
eina tiktai i iškilmingą minėji
mą. kiti tiktai i šokius.

Minėjimas pradėtas iškilmin
gu vėliavų įnešimu; nešė mo
kiniai ir uniformuoti skautai. 
Amerikos himną pianu skam
bino Mirzda Naruna. Latvių 
himną giedojo visi — sklan
džiai ir su nuotaika. Minėjimą 
pravedė Karlis Račevskis, atida- 

de-

TILTAS per Dauguvą prie Rygos. OAIL. A. V. SKULTE kūriniai parodoje.

rcmąjį žodi tarė New Yorko 
latvių organizacijų tarybos pir
mininkas Karlis Balcdis.

Pagrindiniu kaloetuju buvo 
; pakviestas Eriks Dundurs, at
vykęs iš Mineapolio, žymus ten 
latvių veikėjas, teikiąs Minneso- 
tos valstybėje ne tiktai latvius, 
bet ir kitas pavergtas tautas ; 
taip pat besireiškiąs amerikie
čių laikraščiuose, televizijoje ir 
radijo programose. Vyras jau 
gero pusamžio, žvalus ir jud
rus. Iš kalbos buvo aišku, 
kad save laiko vidurinės kar
tos. tačiau vadinamųjų ‘senių’ 
ideologijos, kurią vis dažniau 
ima kritikuot jaunesnieji. Į tą 
kritiką pasižiūrėjo skeptiškai. 
Kreipdamasis į jaunimą, pata
rė pirma gerai pagalvoti, ar jis 
neklysta reikšdamas kartais sa
vo abejingumą vyresniųjų dar
bam. Esą geriau drauge susėsti 
su savo problemom, negu su 
priekaištais, kad 'nieko nepa
siekiama'. Kova, kuria visi ve
dame už savo krašto laisvę, ga
li dar ir ilgiau užtrukti, bet dėl 
to nuo kovos niekas negali jaus
tis atpareigotas. Niekam nėra 
moralinės teisės atsisakyti ko-

Latvių ryžtas istorinę dieną

šventei, latviai

Lapkričio 18 yra istorinė lat
vių tautos diena. Prieš 47 me
tus tą dieną buvo paskelbta 
nepriklausoma Latvijos valsty
bė. Latviai kasmet prisimena 
tą istorinį įvykį: pavergtoje sa
vo žemėje privačiai ir slaptai, 
gi visam laisvam pasaulyje vie
šais minėjimais.

Šįmet šio minėjimo išvakarė
se pasitaikė dar viena reikšmin
ga diena — tai lapkričio 13 
manifestacija New -Yorke. Be
siruošdami tai manifestacijai ir 
savo tautinei 
yra pakartoję savo ryžtą kovo
ti už gimtojo krašto laisvę iki 
galutinio laimėjimo. Štai tie jų 
degantieji, kaitrūs žodžiai:

“Mūsų akim staiga švysteli 
seni Beverino bokštai ir apsa- 
monoję Rygos pilies įtvirtini
mai; savo gomuryje mes junta 
me kartumą degančios Jerslkos 
dūmų ir Mirties salos didvyrių 
kraują; mūsų lūpos kartoja iš 
tikimybės priesaiką nuo Tala- 
•vos iki Sidrabenės, nuo Brolių 
kapų ir tremties laivų.

“Mus ūmai persmelkia praei
ties karžygiška dvasia ir mes 
suvokiame, kad esame kovoje 
įtempta tauta, kuriai negali bū
ti nusiraminimo, kol paskuti
nis apnikęs svetimšalis bus iš 
mūsų tėvų žemės išgintas lauk, 
kcl latvių tauta — vėl laisva, 
neprislėgta ir laiminga — ga
lės džiaugtis savo šviesiu lyg 
daina gyvenimu.

“Iš latvių tautos visi esame 
kilę, latviškumu esame pratur
tę ir stiprūs nuaugę, latvių tau
tai privalome būti ištikimi ir 

vos, jei savo tautos neišduoda. 
Tremtinių paskirtis yra visą lai
ką, be jokios atlydos, priminti 
pasauliui, kad Baltijos kraštų 
laisvė turi būti atstatyta.

Po šios kalbos buvo* priimta 
rezoliucija prieš kolonializmą 
Latvijoje ir išklausyta sveikini
mų žodžių bei raštų. Žodžiu 
sveikino estų konsulas E. Jaak 
son, Lietuvos gen. kons. V. Sta
šinskas ir Komiteto Lietuvos 
Laisvei Atstatyti A. Gureckas. 
Raštu sveikino Atstovų Rūmų 
pirmininkas John W. McCor
mack, New Yorko gubernato
rius Nelson A. Rockefeller, ke
letas senatorių bei kengresma- 
nų.

Užbaigai nuotaikingas apei - 
gas pravedė New Yorko latvių 
mokyklų mokiniai, pasikeisda
mi tautine vėliava. Ji kasmet 
duodama saugoti ir globoti ki
tai mokyklai, kol bus parvežta 
laisvon Latvijon.

Meninėje programoje šį kar
tą atsisakyta nuo solistų, šokė
jų ir choro giesmių. Bostono 
latvių studentai gyvuoju pa
veikslu ir deklamacija (grupi
ne ir individualine), perteikė 
latvių poeto Andrejs Eglitis 
poemos ‘Dieve, Tavo žemė
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pasiryžę už jos teises kovoti. 
Netuiime baimingai dairy tas 
per petį, ką kiti dėl to sakys. 
Ir kiti yra ištikimi savo lop
šio žemei. Nėra tokios jėgos ir 
nėra tekio likimo, kuris galėtų 
nutildyti mūsų latviško kraujo 
balsą, kuris atpalaidotų mus 
nuo Šventos pareigos kovoti už 
tautų laisvę, už teisybės perga
lę visame pasaulyje; jei laisvė 
visom tautom, tai ir latvių 
tautai; jei teisybė visame pa
saulyje. tai ir prie Baltijos ma
rių.

“Nuo šios dienos mes Įsipa
reigojame paversti smogiamąja 
jėga būrius karžygiškos kovos 
dalyvių, kuriuos sieja broliška 
likimas, nes čia petys prie pe
ties stevi estas, latvis ir lietu
vis. Ryžtamės tai kovai jung
ti visus latvius, susiglausti su 
broliškom mums tautom ir ieš
koti tarp kitų tautų talkininkų 
— tos daugumos, kurią sudaro 
geros valios žmonės. Ryžtamės 
tvirtai ir standžiai suveržti sa- 

.į^^^į^^i'^-'-- '-y?

LATVIS žvejas.

ga’ vieną posmą, pavadintą — 
“Kuržemės gals”. Tas žymus 
latvių poetas, dabar gyvenąs 
Švedijoje, savo poemoje įspū- 
dindingu vaizdu ir pranašo to
nu išreiškia tragišką latvių tau
tos būtį. Scenoje buvo naudo
jami gaisro pašvaiščių ir bom
bų sproginėjimo efektai. Insce
nizavo Renis Birzgalis, dekora
cijos — Rūtos Dreimanės. Vai
dinimas priminė paskutiniojo 
karo šiurpias dienas Latvijoje.

S.Suž. 

vo tremties gretas, kad jos bū
tų pajėgios kovai, kad visas or
ganizuotas mūsų darbas būtų 
tai tum įtempia strėlė, kuri be 
atvangos taikytų tiktai į vieną 
tikslą: atgauti latvių tautai lais
vę.

“Lapkričio 18 išvakarėse mū
sų žvkgsniai ieško tolumoje Mo
tinos Latvijos veido Brolių ka
puose. šventi’kcm vėliavom iš
sipuošusios Rygos, skaidriu nu
švitusios džiaugsmu Latvių že
mės. — Pakilkime ir eikime 
ton šalin, nors kelias prieš mus 
dar ilgas. Bet mes einame ir 
eisime . ..

“Eisime šiandien, ir rytoj, ir 
poryt. Eisime taip ilgai, be at
vangos ir nepavargdami, ne- 
krikdami į pašales, kcl galuti
nai kova bus laimėta ir Latvija 
laisva”.

(Versta iš latviško teksto, at
spausto lapkričio 13 manifesta
cijos programoje ‘ ‘Fre edom 
Rally’’ Madison Square Garden, 
New York, N.Y.).

LATVIAI DAILININKAI 
PARODOJE

Latvių dailininkai — Alice ir 
Voldemars Skulte — buvo iš
statę savo kūrinius pasaulinėje 
parodoje, Better Living Cen
ter, kur buvo ir lietuviškų lė
lių paroda. Abu tie latvių dai
lininkai gyveną Brooklyne ir 
turi savo atelje. Kam būtų įdo
mu su jų kūryba arčiau susipa
žinti, tesikreipia adresu: A. V.

RYGOS miestas 17 amžiuje, miesto herbas iš 12 amži aus.
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RYGOS valstybinis teatras, kuriame buvo paskelbta Latvijos nepriklauso
mybė.

LATVIŲ KELIAS ISTORIJOJ

už kurios

laikais — 
buvo arti

Latvija yra viduryje trijų 
Baltijos valstybių: šiaurėje ji 
siekiasi su Estija, pietuose — 
su Lietuva. Rytinė siena bėga 
Rusijos paribiu, vakarinė plau- 
jama Baltijos jūros, 
guli Švedija.

Nepriklausomybės 
(1918-1940) Latvijoje 
dviejų milijonų gyventojų; teri
torija apėmė 25,000 kvadrati
nių mylių. Sovietam Latviją o- 
kupavus, didesnių teritorinių 
pakitimų neįvyko, tačiau gyven
tojų skaičius per 20 metų ne
paaugo. Paskutinė statistika 
(1959) rodo 2,093,000. Kadan
gi per tą laiką Latvijoje kolo
nizuota daug rusų, tai latvių 
tautos nuostoliai, kuriuos su
daro karo ir persekiojimo au
kos bei trėmimai Rusijon, yra 
nemaži.

Latviai ir lietuviai yra senos 
indoeuropiečių kilmės; baltų 
(aisčių) šakos, Skirtingos nuo 
slavų ir germanų: kitos baitų 
giminės, kaip pvz. jotvingiai, 
prūsai, buvo germanų ir slavų 
išžudyti arba asimiliuoti. Ar
cheologai sprendžia, kad latviai, 
lietuviai ir kiti jų gimnaičiai 
Baltijos pamaryje aptinkami 
jau prieš 4000 metų, bet pir
mos istorinės žinios apie juos 
pasirodo tiktai pirmame amžiu
je po Kristaus. Dar kiek vėliau 
(X-XII maž.) jau žinomos ii' kai 
kurios kunigaikštystės.

Latviai EII-EIII amžiuj buvo 
užpulti ir pavergti Baltijos jū
ra įsiveržusių vokiečių. Tuo pa
čiu laiku latvių tauta buvo 
krikštyta: atseit, religiniais bei 
■kultūriniais ryšiais sujungta su 
Vakarų Europa. Laterano IV 
bažnytiniam susirinkime (1215) 
buvo pavadinta Marijos žeme- 
Terra Mariana. Šiaip jau vokie
čiai visą užkariautą kraštą bu
vo praminę Livonija, nes ap
link Dauguvos žiotis, kur tie at
ėjūnai pirmiausia išsikėlė, gy

Skulte, 2215 Newkirk Ave., 
Brooklyn. N.Y. telef. B U4-61 
01.

veno estam gimininga lybių 
gentis.

Latviai svetimoje priespaudo
je išgyveno apie 70u melų. Il
giausiai yra valdę vokiečiai, 
trumpai švedai ir 1795-1918 ru
sai. Švedai ir rusai buvo užne
šė SKauuzius niokojamus karus, 
ligas ir badą. Tuo metu 11557- 
1/95) su Švedija ir Rusija dėl 
Livonijos (latvių ir estų žemių) 
yra kovoję lietuviai ir lenxai. 
Tačiau per ištisus tuos amžius 
latvių tauta liko atspari, ko
voje nepamžusi, kad ir negalė
jo savo siekimų vainikuoti ne
priklausomybe.

Nepriklausomybę išsikovojo 
tiktai pirmojo pasaulinio karo 
griuvėsiuose, žlugus Vokietijos 
ir Rusijos imperijom, kurios pa
kaitom savo naguose laike su
spaudusius Baltijos tautas. Lat
viai savo nepriklausomą valsty
bę dekliaravo 1918 lapkričio 18. 
Bet ir tą tautos valios pareiš
kimą reikėjo dar aplaistyti 
krauju. Karas su bolševikine 
Rusija truko 683 dienas. Bolše
vikai buvo atmušti. Maskvoje 
pasirašyta taikos sutarti 1920 
rugpiūčio 11. Ta sutartimi So
vietų Rusija visiem laikam at
sisakė savo pretenzijų į Latvi
ją ir iškilmingai pasižadėjo 
gerbti Latvijos nepriklausomy
bę ir suvenerumą.

Deja. tasx pažadas 
tetruko 20 metų. Dar 
rąjį pasaulinį karą Be 
tybės pasidalijo Maskva ir Ber
lynas išdavikiška Stalino luc.o- 
tovo ir Hitlerio-GRibbentropo 
slapta sutartimi (1939 rugpiūčio 
23). Vėliau į Baltijos valsty
bes buvo įvestos rusų raudono
sios bazės, o 1940 birželio 15-
17 Lietuva. Latvija ir Estija bol
ševikų okupuotos.

Latvių tauta, kuri lapkričio
18 mini savo nepriklausomybės 
paskelbimo 47 metines, tebė
ra rusų okupuota, bet ji tos 
Okupacijos nepripažįsta ir lais
vės siekimų neatsisako, kaip jų 
niekada neatsisakė praeityje, 
kad ir išgyveno sunkias dienas.

šlnai'
$ ant- 
vals-
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Kai šviesa užtemsta . . .
Šviesai užgesus plačiam ryti

nio Amerikos pakraščio ruože, 
nekilo jekio sąmyšio, bet pa
sklido Įvairių spėliojimų. Spė
liojimus, kad galėjo būti piktos 
valios ar sabotažo, tur būt, ge
riausiai išsklaido elektros spe
cialistų paaiškinimas. Jie nuro
do, kad sujungus į automatinę 
grandinę atskirų miestų ir sri
čių jėgaines, srovė visame tin
kle galėjo nutrūkti dėl vienos 
stoties sutrikimų. Tuo būdu ki
tos jėgainės automatiškai per
sikrovė ir perdegė. Tai gali pa
sikartoti ir. ateityje.

Bet dėl to vargu bus atsisa
kyta nuo jėgainių grandinės ir 
grįžta prie tekios padėties, ka
da kiekvienas miestas gamino
si elektros srovę savarankiškai. 
Tekiu atveju, jėgainei sutrikus, 
miestas daug ilgiau skęstų tam
soje, negaudamas paspirties iš 
bendro tinklo, negu tai įvyko 
dabar. Kai kuriose vietose švie
sa užsidegė gana greitai. Ne
paprastą susirūpinimą sukėlė 
•tik tai, kad tamsa buvo apgau
busi didelį plotą ir palietusi 
30 milijonų gyventojų. Buvo ir 
t^ėra klausiama:, ar tai nėra 
dile nio pavojaus ženklas?

★

Žmonės visai r a m i a is 
laikais nereikštų jokio susirūpi
nimo, kai ištinka tekia nelauk
ta staigmena. Bet mūsų dienos 
nėra ramios. Jos yra įtemptos 
dėl to. kad kiekvienu Ameri
kos gyvenimo sutrikimu tyko 
pasinaudoti tamsus gaivalas vi
duje ir priešas iš šalies. Nie
kam nepaslaptis, kad toji grės
mė eina iš tarptautinio komu
nizmo. ginkluoto milžiniška 
•prieš Ameriką propaganda ir 
militarine jėga, kuria protar
piais vis pagrasinama Amerikai 
vienu ar -kitu būdu.

Štai, beveik tuo pačiu metų, 
kai aptemo rytinis Amerikos pa
kraštys, Maskvoje kariuomenės 
parade buvo rodomas modelis 
galingos raketos, satelito, ga

910 WILLOUGHBY AVE. 
BROOKLYN, N. Y. 11221
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linčio pakilti ir numesti atomi
nę bombą bet kur. Būdinga, 
kad nuo šio demonstracijos ne
sulaikė sovietinės vyriausybės 
nei tarptautinis susitarimas ne
naudoti atominių sprogmenų 
skraidymam erdvėje. Matyti, 
Maskva jaučiasi nebesaistoma 
savo pažado, kaip ji jų nesilaikė 
ir kitais atvejais.

Tad visai suprantama, kodėl 
JAV vyriausybė ir gyventojai 
taip jautriai reagavo, šviesai 
staiga užgesus. Tai nebuvo pa
nika, kaip sovietiniai laikraš
čiai stengėsi pasišaipyti, bet 
realus supratimas, iš kur šiam 
kraštui graso tikras pavojus. 
Besišaipantiem nemalonu, kad 
Amerikos žmonės gerai supran
ta Maskvos vadovaujamų ko
munistų kėslus ir jų nuolatinį 
tykojimą pasinaudoti bet kuria 
netvarka.

★

Verta taip pat įsidėmėti: už
temsta ne tiktai šviesa, bet 
temdomas ir žmonių protas. A- 
merikoje tai labai lengva dary
ti. prisidengus pilietine laisve. 
Atsiranda savanorių ir samdytų 
agentu, kurie varosi prieš A- 
merikos demokratinę santvar
ką, sakydami, jog jie turį visiš
ką 'laisvę propaguoti proletari
nu arba sovietinę sistemą. Nė 
žodžio neprasitaria tie agitato
riai apie tos ‘socialistinės siste
mos’ diktatūrą, prievartą, vals
tybinį kapitalizmą, naująjį ko
lonializmą. o juo labiau — 
apie grėsmę taikai iš stipriai 
ginkluotos Sovietų Rusijos ir 
besigi.rk’uojančios komunisti
nės Kinijos. Kritikuojama ir 
puo’ama tiktai Amerika, kuri 
tačiau vra tiek kilni, kad lais- 
vės vardan leidžia temdyti sa
vo piliečių protus, pasikliauda
ma ta milžiniška gyventojų ma
se. kuri savo laisvę brangina ir 
yra pasiryžusi ją ginti visomis 
priemonėmis, šviesos užtemi
mas tebuvo tik paskatinimas į 
didesnį budrumą.

Prie redaktoriaus stalo ir organizacijų vairo
Leonardas šimutis atvyko į 

Ameriką prieš pirmąjį pasauli
nį karą (1913). Čia eidamas 
aukštuosius mokslus (studijavo 
anglų kalbą ir literatūrą, žur
nalistiką, filosofiją, sociologi
ją), jis aktyviai įsijungė į visuo
meninį darbą: dirbo lietuvių 
■katalikų laikraščių redakcijose 
ir organizacijose, ypačiai jauni
mo organizacijoje — Lietuvos 
vyčiuose. Karui Europoje besi
baigiant ir atsikuriant neprik
lausomai Lietuvai, kaip matė
me praėjusį kartą (Darb. spa
lio 12), daug dirbo Lietuvai au 
kas rinkdamas. Lietuvon buvo 
nuvykęs 1926-27 metais. Ten 
buvo išrinktas Lietuvos III sei
mo atstovu, dirbo katalikų lai
kraščio ‘Ryto’ redakcijoje. Lie: 
tuvoje įvykus 1926 gruodžio 
17 perversmui ir stiprėjant an
tidemokratiniam valdymui. A- 
merrkos laisvėje subrendusiam 
Leonardui Šimučiui atrodė ge
riau grįžti pas lietuvius išei
vius. kuriem stigo intelektuali
nių pajėgų ir vadovų. 1927 bir
želio 20 buvo pakviestas reda
guoti vienintelį lietuviu katali
kų dienraštį Amerikoje — 
Draugą”.

Raštu išsiliejęs triūsas
Vėl atvykęs ‘už jūrų ir kal

nų’. Leonardas Šimutis atsisė
do prie kupetos raštų — jo pa
ties rašomų ir kitų parašytų.
Jis 25 metus buvo vyriausiuo
ju dienraščio “Draugo” redak
torium. Šis didelis darbas vie
nu brūkštelėjimu negali būti Į- 
vertintas. o juo labiau, kad sa
vo vedamaisiais jis turėjo atsi
liepti i visus aktualiuosius klau
simus, kuriuos kėlė srauni Įvy
kių raida Amerikoje. Lietuvo
je ir visame pasaulyje. Jis svė
rė tuos iwkius Amerikos lietu
vio požiūriu: lietuvio patrikto, 
demokrato, kata’Lko; lietuvio, 
kuriam rūpėjo tiek savas gimta
sis kraštas, tiek ši laisva demo
kratinė šalis ir joje plačiai išsi- 
šu'kojeė visuomeninis lietuvių 
ve:kinras.*’*Draugo’” stambrudse"' 
tomuose randame evva to vei
kimu atspi ndį ir didelį Lee nar
do Š’mučio inašą. Ir dabar jis 
tebedirba “Draugo” redakcijo
je, nors nuo 1952 ir nebeina 
vyriausiojo redaktoriaus parei
gų. Taigi apie 40 metų nu
tekėjo tiktai šio dienraščio dar
be. o a kėčiau yra dar reda
gavęs “Vytį”. “Kataliką”, “Gar
są”. Nedaug yra lietuvių žur- FEDERACIJOS suvažiavime New Yorke. Iš k. i d. prel. Ig. Albavičius, prel. J. Balkūnas, L. šimutis.

Nuotr. V. Maželio

Leonardo Šimučio ilgos ir našios veiklos bruožai (2)

nalistų, kurie visą savo gyveni
mą būtų su redakcijos stalu su
augę. Bet tai tik dalis Leonar
do Šimučio visuomeninės veik
los.

Organizuotos akcijos ašis
Amerikos lietuviai katalikai 

tebeturi dvi stambias organiza
cijas — Lietuvių R.K. Susivie
nijimą Amerikoje ir Federaci
ja. Pirmoji organizacija (LRK- 
SA) yra vientisinė, t.y. turi sa
vo centrą ir skyrius; ji skirta 
apdraudos reikalam (vadinama 
paša’pinė, fraternalinė). Antro
ji yra sudėtinė, jungianti įvai
rias lietuviu kataliku Ameriko
je drauęiias bei kultūrinio vei
kimo židinius; jos tikslas yra 
tautinė bei religinė veikla, ka
talikiškoji akcija. Leonardas 
Šimutis abiem tom organizaci
jom yra paskyręs daug savo jė
gų ir darbo. •

Federacijoje jisai ilgą laiką, 
daugiau kaip 20 metų, yra ėjęs 
geaera’i.iio sekretoriaus parei
gas (nuo 1932). Keitėsi Federa
cijos valdybų sąstatas ir pir
mininkai, bet buvo pastovus se
kretoriaus darbas. įgalinęs 
sklandžiai vykdyti suvažiavimų 
bei kongresų nutarimus. Net 
ir Federacijos ^raštinė ilgą lai
ką buvo privačiame Šimaičių

L. ŠIMUTIS “Draugo” redakci
joje.

bute. Angelė Evaldaitė Šimai
tienė. Leonardo žmona, savo 
kruopščia talka ramstė vyro 
darbus, vesdama kartoteką ir 
korespondenciją.

Susivienijime Leonardas ši
mutis pradėjo dirbti dar būda
mas Garso redaktorium 1918- 
1926. Nuo 1934 birželio VI 25- 
28 seimo Newaike jis. tebėra 
LRKSA pirmininkas. Ši lietuviš
koji apdraudos organizacija da
bar turi per du su puse mili
jono kapitalo ir apie 10.000 na

rių; Veikia dešimtyje šio kraš
to valstybių.

Būdamas dviejų stambių or
ganizacijų vadovybėje, Leonar
das Šimutis apie trečdalį šimt
mečio yra turėjęs žymų vaid
menį Amerikos lietuvių katali
kų gy venime: jų veiklos konso
lidacijoje ir ypač tuose žygiuo
se, kurie siejasi su Lietuvos 
laisvinimo akcija.

Susirūpinimas Lietuvos 
likimu

Bolševikam Lietuvą puolus 
ir okupavus 1940 birželio 15, 
buvo sukrėsta visa lietuvių tau
ta tiek savo žemėje, tiek ir už
sieniuose. Amerikos lietuviai 
tuojau ėmėsi akci.os Lietuvai 
ge'bėti. Visos grupės, kokių 
pažiūrų jos bebuvo, išskyrus ne
ri a u g e 1 į komunistuojančių, 
svarstė, kaip galima būtų ge
riausiai Lietuvai padėti. Pir
miausia. be abejo, reikėjo bend
ro visiem Amerikos lietuviam 
centro, kuris tai laisvinimo ak
cijai imtųsi vadovauti.

Kunigų Vienybės seimas. įvy
kęs 1940 rugpiūčio 6 Atlantic 
City, nutarė “(kviesti visus Ame
rikos lietuvius gelbėti visomis 
galimomis priemonėmis Lietu
vą ... Federacijos .taryba turė
tų sudaryti’iš 3 asmenų kemi- 

siją, kuri... tartųsi su nekatali
kiškomis grupėmis ... ir bend
rai reprezentuotų visus Ameri
kos lietuvius”. Tekia komisija 
buvo sudaryta Federacijos ta
rybos posėdyje Pittsburghe 
1940 rugpiūčio 9. Į komisiją 
išrinkti: Leonardas Šimutis, ku
nigas Jonas Švagždys ir Juozas 
Laučka. Nutarta “kviesti į vie
ningą darbą ir ryžtingą kovą 
už Lietuvos nepriklausomybę 
ir tautos gyvybę visas tas lie
tuvių grupes, kurios šiame mū
sų tautos sukrėtime pasiliko lie
tuvių tautai ištikimos. Taip pat 
.. kiekvieną atskirą savo tau
tietį, kuris nėra parsidavęs Lie
tuvos priešam ir jos žudikam”.

Lietuvai Gelbėti Taryba
Federacijos tarybos posėdyje 

Pittsburghe buvo nutarta steig
ti Lietuvai Gelbėti Tarybą. Ją 
turėjo sudaryti ideologinės sro
vės lygaus atstovavimo (po 3 
asmenis) pagrindu. Ši taryba tu
rėjo imtis tiktai tokių darbų, 
‘kurie turi aiškų ryšį su tau
tos pastangomis atgauti Lietu
vos nepriklausomybę, visai ne
sikišdama į vidujinius Ameri
kos lietuvių organizacijų reika
lus”. Be to, pabrėžta, kad bus 
•vykdomi tik tie nutarimai, ku
rie bus priimami visų ją (tary
bą) sudarančhi grupių susitari
mu”. Atrodo, kad tekiais pag
rindais galėjo sutarti visos sro
vės, išskyrus komunistus. Ta
čiau neapsiėjo be trinties, kol 
iš Lietuvai Gelbėti Tarybos, 
kaip bazės, išsirituliojo Ameri
kos Lietuvių Taryba, sujungusi 
visas grupes.

Tuose pasitarimuose, kurie 
prasidėjo dar prieš audienciją 
pas prezidentą Roosevelta 1940 
'lapkričio 15. Leonardui šimu
čiui teko daug triūso, atstovau
jant katalikam. Teko megzti 
tampresni asmeniniai ryšiai su 
kitų grupių atstovais, kad bend
ras darbas būtų sklandesnis. 
Kai New Yorke buvo minimas 
Amerikos Lietuvių Tarybos de
šimtmetis, prieš 15 metų, visi 
(konstatavo, jog bendras darbas 
r asiro dė įmanomas kaip tik 
dėl artimesnių asmeninių ry
šių. Neabejotini nuopelnai pri
skirti L. Šimučiui kaip pirm- 
nin'kui; pagirti ir kiti Alto val
dybos nariai: dr. P. Grigaitis. 
M. Vaidyla. A. Olis.

(Bus daugiau)

— New. Yorko gyventojai į- 
spėti taupyti.ne tik vandenį, 
bet ir elektrą.

NELE 
MAZALAITĖ

MIESTELIS.
KURIS
BUVO
MANO

--------------- Laimėjęs “Aidu” premija ---------------
(29)
Jie prabuvo Leipzigo mieste, kol varpas buvo atlie

tas. ir išsiųstas — ir tada patys iškeliavo.
O grįžo jie lėtai, ir iš miesto išvažiavo vos judėda

mi. Ponas Budryla vėl pradėjo domėtis brangiais daik
tais. išstatytais pardavimui, o kai pėsčiomis ėjo neteii 
graži miesčionėlė — jis liepdavo atkelti karietos langą 
ir išrietęs sprandą sekė jos kojas, išlendančias iš po 
ilgo drabužio — vėl grįžo senasis ponas, tarė tanas.

Ir vos tiktai jie atsirado namie, ir varpas atkelia
vo, tarytum žengė Įkandin, ir pono Budrylos liepimu 
buvo nugabentas prie bažnyčios, šventoriuje paruošta 
jam tvirtas pastovas, kad visi galėtų apeiti aplinkui ir 
grožėtųsi. Ir ten jis turėjo būti pašventintas prieš į- 
keliant į varpinę.

Klebonas Šareiva nelabai džiūgavo tais pono Budry
los parėdymais, ir tuo, kad ponas pats susikvietė sve
timų kunigų — prelatų, kanauninkų suvažiavo, tik pa 
nas pyktelėjo, ikad vyskupas nepaklausė — negirdimi 
varpai skambėjo į tolius toliausius, kaip dosnus, kaip, 
maldingas yra ponas Budryla.

Tiktai tas vienas klebonas, kilęs iš mužikų ir pap
rastas, nebuvo papirktas — jis prieš iškilmes ėmė ir 
atvažiavo, nekviestas, neprašytas, pas poną Budrylą.

— O kaip, ponas Budryla, — prabilo jis be didelių 
prakalbų, — su kokia širdimi teiki dovaną Motinai 
Bažnyčiai — ar jau esi sutvarkęs savo sielą?

— Kuo puikiausiai, kunige klebone, — sako Budry
la, — jau tu nemanyk, kad aš nežinau, kaip su ponu 
Dievu apsieiti, žinai ponas su ponu moka susitarti.— 
susijuokė jis ir klebonui nepatiko tas juokas, tačiau 

jis nebenorėio nė erzinti seno žmogaus: juk jeigu 
sako apie tokius dalykus, kaip siela, kad susitvarkė, 
argi išdrįstų meluoti.

Tai taip ir įvyko varpo 'krikštas, o krikštijo Budrylų 
giminė prelatas, ir pakrikštijo, kaip varpe buvo įlietas 
vardas — Mykolas. Tai galėjo būti garbei archangelų 
kunigaikščio, kuris sutrypė šėtoną, tačiau taip buvo 
vadinami daugelis vyrų Budrylos giminėje karta iš kar
tos. ir jo paties toks vardas buvo.

Ir pono siųsti žmonės įkėlė varpą į varpinę, ir 
sunkus jis buvo, atrodė neatlaikvs varpinės sienos ir 
mažasis parapijos varpas šalimais jo atrodė, peno Bu
drylos žodžiais, kaip piemuo prieš karalių. Tačiau nė 
k’ebcnas. nė parapijiečiai, kurie šaltai sekė iškilmes, 
nebuvo patenkinti, kad jų varpas atrodė pažemintas. 
Lygiai, kaip ir jie patys — jiem buvo atimta reikalas, 
kurį jau senų seniai su klebonu buvo aptarę — savo 
aukomis nutraukdami nuo savęs, tikrai išsižadėdami- 
įsitaisyti varpą bažnyčiai, kurią taipgi savo pastan
gomis jie ir klebonas statydino.

Bet jie juk negalėjo užginti ponui padaryti gerą dar
bą — kitas net užtarė, jog tai jis jiems padėjo — atliko 
jų dalį. — tai nors šitaip atsilygino už daugelį jų pa
tirtas nuoskaudas. Ir per ilgus laikus. Ir jie pasiklausė, 
kaip prabilo varpas pirmą kartą — jis skambėjo geru 
balsu, kuriame sudėtos buvo brangios medžiagos. Žmo
nės. kad ir be didelio džiūgavimo, priėmė varpą.

O ponai ir krikštytojai nuvyko į dvarą iškilmingai 
atšvęsti krikštynas. Ir vaišės savo iškilmėm buvo apy
linkės dvarams neprilygstamos, ir svečiai garbingi ir 
garsūs, ir senasis šeimininkas vaikščiojo išdidesnis 
negu visada, ir kai jis įtraukė atitinkamai vengrų 
vyno, tarė:

— Tai matėt, čia mano amžinybė. Kas iš to, kad 
būčiau išauginęs savo vaikų — jie nekalbėtų apie ma
ne- taip dažnai ir taip iškilmingai, kaip tai skelbs var
pas. būtinai bent tris kartus — kad aš jį pagimdžiau.

Niekas neprieštaravo tokiai gražiai kalbai., o kai jis 
įgėrė dar daugiau seno prancūzų vyno, jis prabilo dar 
atviriau: jis prakalbino savo kaimyną, tykų ir padorų, 
pamaldų žmogų, nuolankų Dievui ir gerą žmonėms-

— Žiūrėk, Kristupai, tu visą savo amžių džiūsti nuo 

pasnykų ir nebeišgalvoji. kaip geriau įtikti dangui, o 
aš gyvenau, kaip norėjau, tiktai dabar, iš karto su
tvarkiau sąskaitą. Ir matysi, aš tenai sėdėsiu aukščiau 
negu tu.

Kaimynas Kristupas pasakė.
— Dangaus niekas nepavydi. Ir danguje geresnės 

vietos visi linki — tą ir aš darau.
Kažkas norėjo aštresniu žodžiu pertarti tekius pa

sigyrimus. nevertus doro žmogaus, bet jis buvo labai 
senas ir šeimininkas šioje puotoje — jis buvo galin
gas ponas Budryla. Tačiau pagaliau, kai jis nesiliovė, 
ir nieko kito ir nebegirdėjai, kaip jo pasigyrimus, sve
čiams Įkyrėjo, ir paryčiui, dar prieš aušrą, jie pareika
lavo savo karietų ir žirgų.

Taip į visus šonus pasinešė važiuoti ir raiti, o ponas 
Budryla linko ant savo tarno pečių nulenkdamas ir 
juos. Netvirčiau jis būtų stovėjęs, nors ir dvidešim
ties tebūtų, taip jį nuėmė kilnieji svetimų žemių vy
nai. o dabar dar ir savo metus turėjo prilaikyti. Bet 
jis nenorėjo pasitraukti nuo laiptų į kiemą — jis sto
vėjo ir žiūrėjo, kaip svečiai nuvaišinti važiavo namo — 
jie ilgai neužmirš kodėl buvo čia — ir, tarnas matė, 
kaip žiburių atšvaite ponas susijuokė, pilnas puikybės, 
ir tarnas nesuprato kodėl.

Tačiau pamaži suprato: kartu su išvykstančių vežimų 
ir arklių dundėjimu buvo pasigirdęs kitas garsas, jis 
turėjo pasiekti ir svečius, taip aiškiai, turbūt pavėjui, 
skambėjo varpas, — ir tarnas pagalvojo; lyg būtų ty
čia užsakytas, kad visi išgirstų, dar -neapleidę dvaro 
ribos.

— Tuojaus pažinsi, kad tai mano, — -tarė ponas 
Budryla, — ir tuo pačiu akimirksniu varpas sustojo.

Pono Budrylos ranka nuslydo nuo tarno pečių ir jis 
susmuko ant žemės.

Tai nusilakė, kaip paskučiausias mužikas, — pa
manė tarnas, ir pasilenkė pakelti jį — ant rankų, 
tačiau tuoj ir atsitiesė, glostydamas savo strėnas: kur 
jam vienam nešti tokį didelį ir susmukusį, ir pasi
šaukęs dar trejetą dvarionių, laikydamas jo galvi, va
dovavo nešmenę į pono miegamąjį. O kai paguldė jį į 
lovą, tarnas pamatė, jog ponas Budryla yra mėlynai 
baltas ir nebekvėpuoja.

Sumišę lakstė visi, kol tarnas atsitokėjo, ir pasiju
tęs čia vyriausias, ėmė nurodinėti, tačiau ir jis nebe- 
numanė. ar liepti atvežti kunigą ar daktarą — ir įsakė 
išsiųsti dvejus pasiuntinius, kad abiejus ir atvežtų.

O tam. kuris važiavo kunigo, senis dar pasakė:
— Pasiteirauk, kodėl taip staiga ten nustojo varpa- 

vę? Atrodo, lyg su tuo varpu ponui būtų vožę per gal
vą. Tai tada jis ir nugriuvo, kaip šernas.

Tai nuvažiavęs pasiteiravo, ir čia -taipgi rado 
sumišimą: kaip nenustosi skambinęs varpą!

Rytmetinius poterius skambina apie penkta, kai dar 
tamsu, ir nežinantis. Žincmo tai jau ir visai prastai ma
tytų, tačiau varpininkui niekuomet nereikia žiburio, jis 
atmintinai žino kaip nuslverti virvės galą. Ir šį rytą jis 
buvo labai gerai nusiteikęs: jeigu jam reikėjo ke’.tis už 
kitus daug anksčiau, ir net ilgų metų Įprotis nenugali 
miego saldumo, tai jau šitą kartą, kai paleis naują var
pą. tai supils miegaliams per sapnus.

Kikendamas jis patraukė virvę, -kartą ir -kitą, išbu
dino patį varpą, ir kad jau tas sukliko, net apkursti 
gali — bet varpininkui pasidarė karšta: kokia čia vir
vė? ar tokią vakar pritaisė? Žinoma, ne, juk jis jau 
vakar va. pavo. pažįsta — jo ranka virpėjo, bet jis pa
traukė dar -kartą, ir aiškiai pajuto pirštais gaurus, saky
tum, jis tempė karvės uodegą. Neiškentęs, jis paleido 
įsiūbuotą virvę, ir įprašiusiai skilstelėjo savo titnagą, 
pašvietė ugnelę aukštyn ir to užteko: ant naujojo varpo 
sūpavosi kipšas ir toks ilgas, kad uodega nu-tįso žemyn, 
kaip geri atvarslai. Tik tiek ir tereikėjo matyti —var
pininkas aiškiai regėjo, kad nekabis laikė įsikandęs 
tikrąją varpo virvę, ir tai jo uodegą traukant Bud
rytes varpas skambėjo.

Ir, -kad šovė varpininkas per šventorių, ir kat ėmė 
belstis į klebonijos duris, paskui į langus, prikėlė šunis, 
paskui sujudo žmonės, tarnai, paslkui pats klebonas iš
ėjo žiūrėti, kas atsitiko.

Sunku buvo susikalbėti klebonui su varpininku — 
taip jis visas kratėsi, lyg pupos skardinėje, ir pasa
kojo baisius niekus, gerai, -kad buvo jį vieną įsi- 
vedęs į savo kambarius, o tai ūžtų visiem tokius pat iš
mistus.

(Bus daugiau)
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LEO CHERNE, vadovavęs visai programai. Nuotr. P. Ąžuolo.

VAIZDAI IŠ MANIFESTACIJOS 
NEW YORKE LAPKRIČIO 13 MADISON SQUARE GARDEN pagrindinis įėjimas su lietuviška publika.

PREL, J. BALKONAS skaito invokacija
Nuotr. R. Kisieliaus

KALBA senatorius Kari E. Mundt, S. Dakota.

Nuotr. R. Kisieliaus

ANTANAS SNIEšKUS skaito rezoliucijas. Nuotr. R. Kisieliaus

Nuotr. P. .Ąžuolo

VĖLIAVOS prie tribūnos Madison Square Garden Nuot. P. Ąžuolo.

KALBA KUN. RAYMOND J. SWORD, S. J. Nuotr. R. Kisieliaus

AKORDEONU groja Karolis Daubaras iš Philadelphijos. Pa.
Nuotr. P. Ąžuolo MADISON SQUARE GARDEN buvo prisirinkę 11.000 dalyvių. Nuotr. P. £žu°lo

DAINUOJA IRENA STANKŪNAITĖ. Nuotr. R. Kisieliaus
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i WEISS & KATZ, INC ■

187 ORCHARD ST., N. Y. C. Tel. GR 7-1130
DIDMENV IR MAŽMENŲ PREKYBA 

— DIDELIS PASIRINKIMAS AUDINIŲ —
• Vyrų ir moterų eilutėm, apsiaustam, suknelėm ir kt.
• Audiniai angliškos ir vietines vilnos, šilko, medvilnes
• Specialiai žemos kainos siunčiant audinius į užsienį
• Mes padidinome savo patalpas kad galėtume geriau 

patarnauti klijentams. Prašome užeiti ir pasižiūrėti.

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

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

87-09 Jamaica Ave., Woodhaven 21, N. Y. e f el. VI 7-4477

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

JOHN ORMAN AGENCY
Insurance • Keal Estate

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

ČIURLIONIO ansamblio 25 metų sukakties minėjime Dainavos ansamblio pirm. Slavinskas 
Čiurlionio ansamblio pirm. VI. Plečkaičiui. Nuotr. V.Pliodzinskio. Čiurlionio ansamblis New 
tuoja lapkričio 27, Baltimorčje — Lapkričio 28.

Įteikia adresą
Yorke koncer-

I
 Norite "eros meniškos Colograf i jo* — J

PORTRETO - ŠEIMOS - VAIKŲ i
‘vairių progų: vestuvių, krikštynų, gimtadienių, pobūviu ir kt nuo / 
traukų: norite atnaujinti seną fotografiją? Jums geromis sąlvgomi* t

padarys - i
VYT. MAŽELIS *

Į Tel HY»ein« 7-4677 t
i 422 Menahan Street. Ridqewood, Brooklyn. NY |
( '

kviečia
Pirkti akcijas su garantuotu dividendu ir augančia verte 
Taupyti — atidarant sąskaitą (ligi 5,/2%)
Skolintis automašinoms, namu remontui, aktijy pirkimui 

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

SU DAINA Į LAISVĘ

I
Siųskite į Lietuvą ir SSSR

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

S. BECKENSTEIN, Ine. \ 
! 

118-125-130 ORCHARD STREET — GR 5-4525
Cor. DELANCEY, N. Y. C.i

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

i S. Beckensteino krautuvėse kalbama rusiškai, lenkiškai, ukrainiškai 
L

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

j |
Atsineškite šį skelbimą, kuris bus ypatingai įvertintos!.

Baltimore, Md. Su daina —i 
laisvę! Šitaip pasiruošusi Balti
more sutikti M. K. Čiurlionio 
vardo ansambli, kuris čionai at
vyks lapkričio 28 d. ir 2 vai. po
piet. Lietuvių svetainės (851 
Ho’lins Str.) didžiojoje salėje 
išgirsime ansamblo moterų, vy
rų ir mišrų chorus.

Prieš metus (1964 m. spalio 
24 d.l. po New Yoiko vyrų cho
ro koncerto, kuriam vadovavo 
muzikas Vladas Baltrušaitis ir 
kuri Baltimcrėn iškvietė “Jono 
Stalas”, to “stalo” savininkas 
Jonas Jakubauskas, giliai susi
mąstęs. pasisakė turis dar vieną

reikalaujanti daug rizikos suma
nymą — kviesti Ba’timorėn M. 
K. Čiurlionio ansambli. Prašė 
tai laikyti paslaptyje.

Ir štai šiemet tas gražus pat
riotinis J. Jakubausko sumany
mas virsta realybe: lapkričio 
28 Čiurlionio ansamblis bus 
Ba'timcrėje. Ansamblio iškvie- 
tėjai ir koncerto organizatoriai 
Jonas ir Alba Jakubauskai — 
Nepriklausomos Lietuvos kario 
šeima. Ant jų pečių guli visa 
organizacijos ir medžiaginė at
sakomybė. Jakubauskų sumany
mo sustiprinti atėjo talkon vi
sos Baltimorės lietuvių organi-

zacijos su žinomais veikėjais: 
šv. Alfonso parapijos klebonu 
pre!. L. Mendeliu. JAV LB Ta
rybos prezidiumo sekretore ir 
Balfo centro Vaidybos vicepir
mininke dr. E. Armoniene, bu
vusiu SLA prezidentu advokatu 
Vincu Laukaičiu ir kitais.

Su daina — i laisvę! Tegu to
li nuo tėvy nės Lietuvos nerims
tančius dėl jos laisvės M. K. 
Čiurlionio ansamblis atgaivina 
ir sustiprina! J.M.

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

BRANDOS ATESTATAS WATERBURY

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

Waterbury, Conn. — Lietu
vių bendruomenės kvietimu 
lapkričio 21 atvyksta Bostono 
lietuvių dramos sambūris, ku
ris suvaidins vengrų rašytojo 
L. Fed oro 3 veiksmų pjesę — 
“Brandos atestatą”. Veikalą re
žisavo aktorė Aleksandra Gus- 
taitienė. Sąstate dalyvauja dvy
lika jaunų aktorių. Kai kurie 
jų yra gan stipriai pasireiškę 
vaidyboje ankstesniuose pasta
tymuose. Veik visi šio sambū
rio statyti veikalai buvo vaidin-

vakarų. Prieš kiek laiko čia gė
rėjomės newyoi kiečių aktorių 
puikiai suvaidintais Vinco Krė
vės ve'ka’ais. Dabar visuomenė 
su nekantrumu laukia Bostono 
teatralų viešnagės.

Rengėjai tikisi gausaus atsi
lankymo ir iš apylinkės kolo
nijų. Vaidminas Įvyks Šv. Juo
zapo mokyklos auditorijoje 29 
John Street. E lėtai bus gau
nami ptie įėjimo. Spektaklio 
pradžia 3 vai. pepietų. (vav)

A. Kezio fotografijos 
televizijoje

Chicagos televizijos 2 kana
le AVBBM) yra programa 
— “Take one”. Programą tvar
do pati stotis, taikinama arki- 
vv.ikupijos: vadovauja — kun. 
E.Lvard Wrcbles'ki. Toje prog
ramoje lapkričio 21 d. 10:30 
iki 11 v. priešpiet bus rodomos 
dviejų fotografų nuotraukos.

Vieno fotografo nuotrau
kos skiriamos • neturtingiem 
•vaikam. Antroje dalyje rodo
ma kun. Algimanto Kezio, S.J.. 
nuotraukos. Jų tema “Man’s 
Search For the Basic Meaning 
and Purpose of Life”. Viso 
parodyta 30 nuotraukų. Vienas 
Northwestern universiteto stu
dentas parašė specialų tekstą, 
kitas studentas ji perskaitys.

(d.)

WHITE HORSE TAVERN .
baras - restoranas
PRANAS BRITO AS, savininkas

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

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

. SIDABRINIO VARPO KEPYKLA
Silver Bel] Baking Co.

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

DALIA ir ALBERTAS RADŽIŪNAS, sav.

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

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

RYŠIUM SI’ ARTĖJANČIOMIS ŠVENTOMIS, LAIKAS 
PAGALVOTI APIE PASIUNTIMĄ SIUNTIMO — DO
VANŲ SAVO GIMINĖMS U SS R.

ti ir Wate:buryje. Todėl bosto
niečių teatrinio meno entuzias
tam šios kc'onijos scena nesve
timas. c waterburieciu audito
rijai šis sambūris gerai pažįsta
mas svečias.

Vietos lietuvių kultūrinei vei- 
L ai pagy vinti, bendruomenės 
valdyba, be kilų kultūrinių ar 
pramoginių parengmų. la’ks 
nuo ’a ko yra užsimojusi duo
ti besidominčiai visuomenei li
teratūrinio. bei teatrinio meno

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

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

i

HARTFORD, CONN.
Lapkričio 20 vakare švč. Tre

jybės bažnyčios svetainėje, šv. 
rengia vakarą, kurio pc.nas ski
riamas sergantiem nariam. Me
tinės draugijos mišios bus Pa
dėkos diena, lapkričio 25. 9 v. 
r. Visi nariai prašomi dalyvau
ti.

KUN. A. KEZYS. S. J. Jeanne Mulcahy, parašiusi tekstą pagal kun. A. 
Kezio nuotraukas, programos vedėjas kun. Edward Wrobleski.

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 ivairiv vvnų. digtiniu. konjakų, midų 
šventėms bei kitokioms progoms

COSMOS PARCELS EXPRESS CORP
9-6245
2- V67 
8-0068
4- 4952
5- 8808
6- 2674 
8-6966 
5-2737 
1-1068 
1-5355 
8-2256

200 Franklin Av., tel. 233-8030, 246-02*5 
11333 Jos. Campau .........  TO 7-1575

762 Springfield Ave. ........... ES 2-nboo
- FO 3-8169

1- 2994
3- 1797
2- 1446
3- 3005
4- 5416 
2-6387
4- 4619
5- 5892 
1-2750
6- 1571

ATHOL, Mass. — 61 Mt. Pleasant Street .... ........... CH
Boston 18, Mass., — 271 Shawmut Avenue ... I 1
SO. BOSTON 27, Mass. 327 West Broadway ............. AN
BROOKLYN 11, N.Y. — 370 Union Avenue EV
BROOKLYN 7, N.Y. — 600 Sutter Avenue DI
BUFFALO 6, N.Y. — 332 Fillmore Avenue ............... TL
CHICAGO 22, III. — 2222 W. Chicago Avenue ........... BR
CHICAGO 8, III. — 3212 So. Halstead Street ..........  WA
CLEVELAND 13, Ohio — 904 Literary Road ........... TO
DETROIT, Mich. — 730 Michigan Avenue VI
GRAND RAPIDS, Mich. — 636-38 Bridge St., N.W. GL 
HARTFORD 14, Conn. 
HAMTRAMCK, Mich 
IRVINGTON 11, N.J. 
LAKuWOOD, N.J. — 126 - 4th Street 
LOS ANGELES 22. Calif. — 960 bo. Atlantic Blvd. AN 
NEWARK 3, N.J. — 428 Springfield Avenue Bl
NEW HAVEN, Conn. — 509 Congress Ave.................. LO
NEW YOnK, N.Y. 10011 — 108 West 14th Street CH 
NEW YORK 3, N.Y. — 39 • 2nd Avenue ..................... AL
PASSAIC, N.J. — 176 Market Street ......................... GR
PATtRSvN 1, N.J. — 99 Main Street ....................... MU
PHILADELPHIA 23, Pa. — 525 W. Girard Ave.......... PO
PITTSBURGH 3. Pa. — 1307 E. Carson Street ........ HU 
SAN FRANCISCO, Calif. — 2076 Sutter Street Fl 
WATERBURv, Conn. — 6 John Street PL 6-6/66
WORCESTER, Mass. — 174 Millbury Street SW 8-2868
YONKlRS, N.Y. — 5a5 Nepperhan Ave......................  GR 6-2/dl
YOUNGSTOWN 3, Ohio — 21 Fifth Avenue ............. Rl 3-0440

L.D.S. 6 k u c p a spalio 30 tu
re o paskutini savo susirinki
mą Juozo Leonaičio namuose. 
S. Šrup’as, ilgametis kuopos 
pirm ni. kas. prarlėjo susirinki
mą ma da, padarė pranešimą iš 
LDS še rno. Paaiškėjo, kad er
gą lizacua užsidaro. Taip pat ir 
6 kuopa, sula: kusi 50 metų, nu
stojo veikusi. Pasivaišinta, pa- 
s:ka bė‘a. Prisiminta Darbinin
ko ergąniz"torius kun. Fabijo
nas Kemežis. Už jo sie’ą už
prašytos mišios gruodžio 26. 
sekmadienį. 10 vai. Rept.

!1

SIOUX CITY, I0WA
Šv. Kazimiero lietuvių para

pijos auksinio jubiliejaus minė
jimas iš lapkričio 21, sekma
dienio, atidėtas j gruodžio me
ne i. kai vie.os vyskupas jau 
bus grįžęs iš Romos. Tikroji 
data bus paskelbta vėliau (S.M.)

MACHINISTS
1st and 2nd Shifts

• DeVLIEG HG MILL. OPERATORS
• HOR'Z. BORING MILL OPERATORS
• HORIZ. TURRET LATHE OPERATORS
MUST SET-UP AND WORK FROM BLUE PRINTS
Fringe Benefits. Job Security. 10'; Shift Differential 

Also accepting qualified applicants for ' In Plant Training” 
Young Men *18 or over, uncreated in career in industry as

Lalhe . . . Milling Machine
Drill Press . . . Turret Lathe

Operators or Mechanical Assemblers
Apply: Industrial Relations Department

Standard Tool & Manufacturing Co.
738 Schuyler Ave., Lyndhurst, N. J.

Phone: 939-5500
An Equal Opportunity Employer

S & <; MEAT MARKET
ANTANAS VAITKUS, vedėjas

KAIS
»I‘»S

■■ XKAUTW¥«J

84-09 Jamaica Ave., Woodhaven 21, N. Y. Tel. VI 9-5077 
340 Grand Street, Brooklyn II, N.Y. Tel. STagg 2-4329
9I-I5 Jamaica Avenue, Woodhaven. N.Y. — Tel. 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



1965 m. lapkričio 16 d., no. 76.

MUZIKAS VLADAS BALTRUŠAITIS diriguoja lietuvių dienos progra
moje New Yorko valstybės paviljone pasaulinėje parodoje. Jo vadovauja
mas N. Y. lietuvių vyrų choras koncertuoja gruodžio 5 Elderts K. Lane 
mokyklos salėje. Nuotr. V. Maželio.

Aldonos Stempužienės 
plokštelė

Lapkričio 19 dieną pasirodys 
pirmoji solistės Aldonos Stem
pužienės plokštelė, kurios vie
noje pusėje Įdainuota “Mergai
tės dalia’, dvylikos dainų ciklas 
pagal senas lietuvių melodijas, 
o kitoje pusėje — dešimt lie
tuvių kompozitorių dainų. Vi
sos dainos palydimos Stuttgar- 
to simfonijos orkestro, diriguo
jant kemp. Dariui Lapins
kui. F.ckšielę spausdino RCA 
Victor bendrovė. Stilingą albu
mo viršeli piešė Paryžiuje gy
venąs dailininkas Ž. Mikšys. Al 
bumo Įrašai, paaiškinimai ir 
darnų tekstai yra lietuvių ir an 
glų kalbomis. Tai bus vertinga 
plokštelė kiekvienam lietuviš
kosios muzikos mydėtąjui, o 
taip pat graži dovana svetim
taučiui.

Mono plokštelė bus parduo
dama po 6 dol. ir stereo po 7 
dol., plus, persiuntimo išlaidos. 
Platintojams duodamas 25 pro
centų nuolaidos, jeigu jie užsi
sako ne mažiau kaip 10 plokš
telių ir Įmcka pinigus drauge 
su užsakymu. Užsakymai jau 
priimami dabar. Plokštelės bus 
išsiųstos platintojams lapkričio 
22 dieną. Užsakymus siųsti. Fi
ne Music Records, c/o J. Stem- 
pužis, 4249 Lambert Road, Cle
veland, Ohio, 44121.

ATSAKYMAI TEISINIAIS 
KLAUSIMAIS

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

TO PLACE 
YOUR AD, 

CANCEL OR CHANGE 
Tel. 867-3680

VENTA
Home Improvements

SERVICE

NEW BRITAIN, CONN.
Jau 7 metai, kaip čia veikia 

vadinamas ‘Lietuvių auksinio 
jubiliejaus vyrų ir moterų klu
bas". Kasmet jis rengia savo 
banketą. Šiemet teks banketas 
buvo spalio 28 lietuvių didžio
joje svetainėje.

Kai piieš šešetą metų pradė
tas klubas organizuoti, tebuvo 
19 narių. Pirmą metinę sukak
ti atžymint, jau buvo 60 vyrų 
ir moterų, šiemet turime 238 
narius. Per tą laiką jau mirę 26 
nariai.

Žmonės sako, kad senieji bai
gia išnykti. Ne, ju dar daug 
yra, tik sunku surasti. Tokia or
ganizacija, kaip šis klubas, tar
nauja senų žmonių saviem rei
kalam. tad atsiranda ir žmonių- 
narių.

Šių metų bankete dalyvavo 
176 svečiai. Buvo atstovų iš

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

vietos draugijų, šv. Andriejaus 
parapijos klebonas kunigas B. 
Gauronskas, buvo svečių ir iš 
tolimesnių vietų — Ansonijos, 
no. Brcmwellio, Hartfordo, Wa- 
terburio.

Banketo rengimu rūpinosi 
■valdyba ir komisija: Pr. Naun- 
čikas. A. Ceškevičius. Pr. Juk
na. M. Turskis, M. Krimaila, A. 
Snarskas, P. Swortzas. J. Liud- 
zis. Šeimininkavo Ona Snars- 
kienė, Valerija Petkevičienė, 
Marijona Valkauskienė ir Ele
na Kazlauskienė. Gaila, kad 
nepasižymėjau moterų, kurios 
patarnavo prie stalo.

Jonas Beinorius, vietos para
pijos vargoninkas ir Liudžius 
su jaunuoju Liudžium svečius 
linksmino puikia muzika.

Varpo klubo pagelbininkės 
buvo surengusios pobūvi spalio 
mėn. Dalyvavo apie 50 svečių. 
Gi Varpo klubas buvo surengęs 
Halloween vakarą. Žmonių at
silankė nedaug.

A.L. Tarybos skyrius buvo 
susirinkęs spalio 29 pasitarti, 
kaip ateinančiais metais pami
nėti Vasario 16.

Pr. xNaunčikas

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

I ,1 I liiltilut. | I.Hull.

KARIUOMENĖS ŠVENTES 
MINĖJIMAS

Lapkričio 20, šeštadienį
7 vai. vak.

Apreiškimo parapijos saleje
No. 5th Street, Brooklyn, N. Y.

PROGRAMOJE:

FILMAS Iš LIETUVOS KARIUOMENES 
su paaiškinimais
NEW YORKO LIET. VYRŲ CHORAS 
vad. V. Baltrušaičio
DEKLAMACIJOS

Vaišės ir šokiai šokiams gros A. Starolio orkestras

DARBININKUI PAREMTI 
Spaudos darbams bei kalendo

riui prisiųstos aukos:

Po 1 dol. A. Jonynas, Middle 
Village. N.Y., A. Zabela. Long 
Island City, S. Valaitis, Keno
sha, Wise., K. Šlapelienė, Cle
veland Ohio. R. Sislauskas, — 
Richmond Hiil. N.Y., J. Wa- 
lent. So. Gate. Calif., M. Christ, 
Los Angeles Calif., O. Skurvy- 
dienė. E. Newark, NJ. C. Pranc- 
konis. Baltimore. Md., Dr. S. 
Daugėla. Washingtone, D. C., J. 
White, Wheelwright. Mass., A. 
Skudzinskas, Dorchester, Mass. 
V. Kamaitis, Millbury, Mass., J. 
Stačiokas, Athol, Mass., K. Pa- 
žemėnas. Hawthorne. Calif.. J. 
Čepukas, Glen Cove, N. Y. V. 
Žukas, Great Neck, N.Y., Kun. 
A. Grigaitis, Illion. N. . P. 
Mikšis, Brick Town. N. J. —S. 
Siciūnas. Hamtramck, Mich. I. 
Skirgaudas, I. Gerulaitis, Det
roit, Mich., V. Cesnavičius, T. 
Kasiuba, J. Šalkauskis, P. Uo- 
navičienė, P. Gagienė, P. Stri- 
peikis, Brooklyn, N.Y. K. Ku
činskas, Kingston, Pa. A. Sarr, 
Longhorne, Pa., E. Marsen, A. 
Palūpis, J. Tamkevicz. Pitts - 
burgh, Pa., K. Čiurinskas, J. 
Zauka, E. Chicago, Ind., Dr. A. 
Čerškus, E. St. Louis, Ill., A. 
Butkūnas, St. Charles, Ill.. I. 
Straukas, F. Janulis, P. Pupius, 
Chicago, Ill., B. Martūnas, Ter
ryville, Conn., A. Lucas. Bristol 
Conn., S. Augaitis, Watertown, 
Conn., Z. Dielininkaitis, Water
bury, Conn., F. Janušonis, į, 
Rulis, S. Kulas, New Britain, 
Conn.

Nuoširdžiai dėkoja 
Darbininko Administracija

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

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.

GAUNI MUŠTI IR UŽ TAI 
NIEKAS NEATSAKINGAS.

Važiuodamas į darbą miesto 
busu, sėdėjau suole ir skai
čiau laiKraštį. Staiga pablūdęs 
(o gal girtas) -kitas keieivis už
pakaly manęs kumščiu keletą 
Kartų smoge man per gaivą, pa
darydamas veide žaizdą. Bušo 
šoferis į tai nereagavo, užpuo- 
lėjO pavardės nenustatė ir lei
do iš buso pasišalinti, o man 
patarė eiti ieškoti pagalbos, 
nes mano veidu tekėjo krau
jas.
Transit Authority man prane
šė,’ kad už tokius dalykus jie 
nėra atsakingi.

Ar aš galėčiau traukti teis
mo atsakomybėn Transit Auth
ority už tai, kad buso šoferis 
nepasirūpino tuojau nustatyti 
užpuolėjo asmenybės ‘ arba

Į mano pasiskundimą 
perduoti policijai. Mas asmeniš
kai buvo "beyond my control” 
nustatyti, kas buvo užpuoli
kas. Man atrodo, kad šoferis tu
rėjo pasirūpinti, kad užpuolikas 
neliktų nežinomas.
Kadangi to nepadarė, tai Tran
sit Authority turi būti už tai 
atsakinga.

Kadangi dalykas yra tiktai 
principinis, tai advokatams nė
ra iš viso jokio materialinio iš
skaičiavimo’ tekia byla užsiim
ti. Man gi lieka gydymo išlai
das -pačiam apmokėti.

Koks Tamstos būtų man pa
tarimas? Man yra ir morališ
kai skaudu. Didmiesty, lyg ko
kiose džiunglėse, žmogų gali 
mušti ir primušti, ir niekas už 
tai nesijaučiąs atsakingas. Gi 
objektas per mažas bylai vesti.
A.D., Illinois

Atsakymas
Deja. Transit Authority tei

singai painformavo. Jie nėra 
atsakingi už Jūsų sužeidimą. 
Jei norėtum patraukti Transit 
Authority teisman,' turėtum i- 
rodyti teisme, kad buvot su - 
žeistas dėl kaltės bendrovės 
(kompanijos) arba šoferio, ku
ris yra kompanijos “agentas”. 
Ta kaltė, ‘civiliškai’ kalbant, 
būtų kompanijos arba šoferio 
“apsileidimas” (negligence), Ka
dangi toks Įvykis, kuri aprašo
te, yra retas ir ‘nepramatytas’, 
autobusų bendrovė galėtų leng
vai atsakyti, kad yra neįmano
ma imtis priemonių keleiviam 
nuo tekių “nenumatomų” Įvy
kių apsaugoti.

Vienintelis Jūsų logiškas ar
gumentas šiuo atveju būtų 
teks: “aš pirkau bilietą, važiuo
ju vieša priemone ir turiu tei
sę būti užtikrintas, kad nuva
žiuosiu ten, kur važiuoju, sau
giai ir be incidentų”. Tačiau 
taip argumentuojant ir teisme 
•laimint, atgautumėt iš Transit 
Authority tik savo bilieto “kai-

ną”, t.y. tuos pinigus, kuriuos . 
sumokėjote už važiavimą. Gi 
dėl to tikrai neapsimokėtų by
linėtis. z

Jūsų pasipiktinimas supran
tamas. Visai teisingai sakote, 
kad žmogus gali būti sužeistas 
(o kartais net užmuštas), o atsa
komybė už tai niekam nebus 
uždėta. Romėnų teisėj panašūs 
atsitikimai, kaip Tamstos, bu
vo pavadinti “damnum absque 
iniuria”. Reiškia, skriauda be 
atlyginimo. Labai gaila, bet 
faktas yra tas, kad moraliniai 
ir teisiniai standartai dažnai žy
miai skiriasi.

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.

Get your PUPPIES now: for Christ
mas! Ail t ee’s: Cocker Spaniel, 
Beagies, Scottish terriers, toy Fox 
Terr’s and tinies, Minnie and toy 
Schnauzers & Poodles. AKC-health 
guaranteed. Marcel’s Poodle Palace 
3051 Aie ’L”, Brooklyn. Open daily 
and Sunday.

FRANK AIELLO

2037 Richmond Terrace 
Staten Island

Fine Topsoil 5. Yards Delivered 
ONLY $15.

We go all over — Call 442-7722

RADIJO PROGRAMOS

HORSEMAN MOTORS INC 
LIMOUSINES FOR HIRE 

24 Hour Service 
Weddings and Funerals 

All Emergency Calls. Good Rates 
Call'234-7100 

ask for Mr. Jim Williams

BOSTON, MASS.
Vedėjas

JONAS J. ROMANAS, Sr.
WHIL - 1430 kil. Medford, Mass.
Sekmadieniais nuo 11 iki 12 vid-

BOSTON. MASS 
Vedėjas 

STEP. MiNKUS
WLYN — 1360 kilocycles 

ir FM 101.7 banga 
Sekmadieniais nuo 1 - 1:30 vai. p.p.

BROCKTON, MASS.
Vedėjas P. VIŠČINIS

173 Arthur St., Brockton 18, Mass.
Tel. JU 6-7209

AM bang. 1190 kil.—FM bang. 105.7
meg. iš WKOX, Framingham, Mass.

Sekmadieniais 8-9 vai. ryte

Parengimai Hew Yorke
Lapkričio 20 — Kariuomenės 

šventės minėjimas Apreiškimo pa
rapijos salėje. Rengia Ramovės N. 
Yorko skyrius.

Lapkričio 27 — “Čiurlionio an
samblio 25 metų jubiliejinis koncer
tas Webster Hail 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 
Mikšio
Apreiškimo parapijos salėje 
lyne. Parodos atidarymas 12

Eail. žibunto
iš Paryžiaus darbų paroda

Brook-
val.

DETROIT, MICH.
Vedėjas RALPH J. VALATKA 

WJLB, 1400 banga
15756 Lesure, Detroit 27, Mich. 

BRoadway 3-2224 
šeštadieniais 8:45 iki 9:45 v.v

Gruodžio 5 — New Yorko 
vių Vyrų Choro, vad. muz. 
Baltrušaičio, koncertas Franklin K. 
Lane mokyklos saieje, Woodhaven,

Lietu-
Vlado

HARTFORD, GONN.
Ved. ALG. DRAGŪNĄVICIUS

WBMI - FM 95.7
273 Victoria Rd., Hartford 14, Conn.

Tel.: 249-4502
Sekmadienį — nuo 12 iki 1 p.p.

PHILADELPHIA, PA.
WTEL, 860 banga 

Ved. ADOLFAS GAIGALAS 
335 Titan St., Philadelphia 47, Pa. 

HOward 7-4176 
šeštadieniais nuo 3:30 - 4:00 v. p.p.

PITTSBURGH, PA.
WZUM, 1590 banga 

vedėjas VYT. A. YUCIUS 
52 Shady St. W. Pgh. Penna. 15228 

Tel. 563 - 2754
Sekmadieniais 12:00 iki 12:30 v. p.p.

WATERBURY, CONN. 
WWCO - AM - 1240 

Ved. ANT. PALIULIS 
Lietuvos prisiminimai 

Kultūrinė - komercinė programa 
Sekmad. 9:35 iki 10:30 ryto

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.

Atlieka visus namų vidaus re 
monto ir modernizavimo dar
bus, jrengia 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 Streei

Tel. Vi i-2772

LIETUVIŲ ADVOKATAI

41-40 74th Street 
Jackson Heights, N. Y. 

Tel. NEwton 9-6620

Stephen Bredes, Jr.
-ADVOKATAS,

37 Sheridan Avenue 
Brooklyn 8, K. Y. 

Felef. — APpiegate Z-708o

xAIDVJIMU DiKfcŽS.1 OKiAi

J i VV LDC 1 Lil H. V £ 
HKANAri V All is.Life 

ukxiuuioviu xJixeKloxxu* 
ir baisaiiiuoiojas 

Cambridge, Mass.

n<xvdienų, ir xuikq
Aja. uiuUcllilcka rtUplJClix. SCI

JiUUvialUHUo KUlliUUUS. XS.UX11UO LOi 
pauus ix į Kitua miestus. 
xXextieUfc SuuKile — i ei. Iri 0-0434 j

Tel. EVergreen 7-4335

>i£t*rtcr* At&MiSfth
•.AHMAIXAUSKAb, 

_tx<xuorxus-±$<ilsaiuuoi.ojžu. 
MODERNI KOPLYČIA

423 METROPOLITAN AVE. 
Brooklyn, N. Y.

STagg 2-5043
- Matthew P. Ballas

FUNERAL HOME
• vuunu Koplyčia - Air eonai uune 

a J HALTON-BALTRUNAS 
Licensed Manager 
& Notary Public

jom urano St., Brooklyn 11, in. Y.

dVergreen 8-9770

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

Joseph Garszva
oKAJtSOKlUt 
Baisamuotojas

231 BEDFORD AVE.

FILATELISTAI!
Siunčiame Lietuvos pašto 

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

1016 SCHLEIFER ROAD
HILLSIDE , N-J-O72Q5--------- -

: 2RQ - 6878 , CODC 201

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

Brooklyn, N. Y.

OdllllbKciO

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ 
84-02 JAMAICA AVE.

rtOOOHAVbN. n. » 
suteikiam garbingas laidotuves 
Koplyčios nemokamai visose 
.niesto dalyse; veikia ventiliacija 

Tel. Virginia 7-4499

Vyriškų ir moteriškų drabužių
krautuve

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

Tel. 849-7240

Vienintelis Importuotojas Amerikai
Šios vokiečių gamybos Gyvenamojo — Kambario Spintos

(HEODORt tfOLINNIh,
INC.

E. JOSEPH ZEBROWSKI 
Laidotuvių direktorius 

MODERNIŠKA KOPLYČIA 
su Air Condition

• 23 E. 7th St., New York 9, N. Y 
GRamercy 5-1437

KARTONAS
-UNERAL HOMt
:8U GHESTNlil STRfefc
''Ew BRITAIN (,ON*

4 *

L v K h UL
UNtKriL riOIVlh

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

JAV-se
ADOLF SCHRAGER.FURNITURE, 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

ir balzamuoto'*
• PROVlDENGt i- 

Wcrce«»er.
« 67S »< ♦ t it>

AIKRODIN1NK
JU V E I V R A C

»nkw»« sidabras - d^imantn 
laikrodžiai

9408 Jamaica Ave .
Woodhaven 21, N. Y.

VI 7-2573



Vienuolynas .............. GL 5-7068
Spaustuvė GL 2-6916

adeitciir GL 5-7281
Admiuistraciia GL 2-2923

Tėv. Leonardas Andriekus, 
pranciškonų provincijolas, šios 
savaitės pradžioje atliko meti
nę Brooklyno vienuolyno vizi
taciją. Šią savaitę pasilieka 
New Yorke, tvarkydamas Įvai
rius vienuolyno reikalus.

Kanados lietuviu dailininku 
paroda vyksta lapkričio 18, 19, 
20 dienomis Lietuvių Atletų 
Klube, 1332 Halsey St., Brook- 
lyne. Bus išstatyti dailininkų 
Romualdo Bukausko ir Vytau
to Remeikos kūriniai. Paroda 
atidaroma penktadieni, lapkri
čio 19 d., 8 v. v. Paskaitą skai
tys dr. Henrikas Nagys iš Mon- 
trealio. tema — Keletas kon- 
traversinių meno minčių.

Moterų Vienybė, kiekvienais 
metais prisimindama mirusias 
nares, šiemet už jų vėles už
prašė mišias lapkričio 21. 12:15 
•vai. Angelų Karalienės bažny
čioje. Po pamaldų Beleckų sve
tainėje bus pietūs. Kas norė
tų pietuose dalyvauti prašome 
skambinti E. Andriūšienei VI 
7-4477. "Moterų Vienybės susi
rinkimas šaukiamas lapkričio 
16 vakare Arūnų bute, kur Iz. 
Misiūnienė kalbės apie rašyto
jų Žemaitę. Narės laukiamos su 
viešniomis.

Vytautas Zelenis, vasarą su 
šeima persikėlęs iš New Ycrko 
i Los Angeles, dirba pas lietu
vi televizijos krautuvėje. Jo 
■naujas .adresas: V. Zelenis, 
11840 Kittridge Str.. North Hol
lywood. Calif.. 91606.

Parduodamas už 9 95 dol. 
1962 Chevroletas, gerai išlaiky 
tas. kaip naujas. 6 cilinderių, 
štandartinio šifto. Turquoise. 4 
naujos padangos, nuvažiuota— 
34.000 mylių. Skambinti VI 3- 
6545.

Reikalinga mergaitė arba mo
teris trims pusdieniams apvaly
ti daktaro ofisą ir gyvenamą 
butą (apartamentai. Geras atly
ginimas ypač jaunai mergaitei, 
studentei. Informacijai skam
binti BU 2-4638.

šoka malūnaą Madison Sq. Garden. Nuotr. P. Ąžuolo.

ČIURLIONNIO ANSAMBLIO 
iš Clevelando 

SIDABRINIO JUBILIEJAUS

KONCERTAS
šeštadienį, lapkričio 27, 1965 

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

Kariuomenės šventės minėji
mas rengiamas lapkričio 20, ši 
šeštadieni, 7 v.v. Apreiškimo 
parapijos salėje. Programoje 
bus rodomas filmas iš Lietuvos 
kariuomenės vystymosi, giedos 
New Yorko lietuvių vyru cho
ras, vadovaudamas J. Baltrušai
čio. Deklamacijos, šokiams gros 
A. Starolio oi kestras.

Romas Viesulas dalyvauja 
ko’ektyvinėie parodoje. Ten - 
Fifteen galerijoje. Greenwood 
Ave.. Wyncote, Pa. Parodoj iš
statyta vienuolikos dailininkų 
darbai, atidaryta lapkričio 5, tę
sis iki lapkričio 20.

Sigitas Baršauskas ir Algis 
Mažeika, abu studentai iš Mon- 
•trealio. palydėti P. Montvilos, 
lankėsi Darbininko redakcijoje.

Kun. dr. St. Valiušaitis, kal
bės Advento rimčiai iš J. Stu- 
•ko radijo lapkričio 20 — Pa
dėkos dienos tema.

Čiurlionio ansamblio jubilie
jinis koncertas čia pat. New 
Yorkas koncertui pasiruošęs 
Pagerbkime savo atsilankymu 
lietuviškosios dainos puoselėto
ją. 25 metų jubiliatą.

Skautu ir vilkiukų sueigos 
bus ši šeštadieni, lapkričio 20 
Įprastu laiku ir Įprastoje vieto
je.

Kotryna ir Konstantinas 
Venskab gvv. Maspethe. spalio 
31. sekmadieni, 11 vai. iškil
mingomis mišiomis atšventė 
50 metų savo vedybų jubilie
jų. Pritrkrnta pamokslą pasa
kė or'mmimma suteikė prel. 
J. Ba’kvna=. asistuojant kun. 
P. Ldkešiui ir T. P. Baniūnui 
OFM. Vėliau parapijos salėje 
Įvyko pagerbimo pietūs, ku
riuos su^pnęė jubiliatu dukros 
(Dora. Momka. Rozalija. Irena) 
ir sūnūs (Juozas ir Aleksand- 
ra-i su šeimomis. Venskams 
pa’mkėta su’aukti de’mantinio 
iub’He'aus. Jie nuo pat is’kū- 
rimo lietuvių paraniios Maspet
he yra imlūs ms rėmė’ai ir pri- 
k’auso įvairiom bažnytinėm or 
ganizacijom. ’ (B)

DARBININKAS

MANIFESTACIJOS iškilmės Madison Sq. Garden lapkričio 13. Giedami chimnai. Priekyje — šv. Petro- 
parapijos orkestras iš Bostono. Nuotr. P. Ąžuolo.

NEW YORKAN SUSIRENKA VLIKO SEIMAS
Vyriausio Lietuvos Išlaisvini

mo Komiteto (Vliko) seimas 
šaukiamas lapkričio 27-28 New 
Yorke. Henry Hudson viešbu
tyje. Adresas: 353 West 57th. 
Street, New York. N.Y. 10019.

Pirmas posėdis bus lapkr. 
27 d., 10-1 vai.: atidarymas, 
prezidiumo ir komisijų sudary
mas. sveikinimai, Vliko gen. 
sekr. J. Audėno pranešimas val
dybos vaidu, vicepirm. dr. B. 
Nemicko pranešimas finansų 
telkimo reikalu. diskusijos. 
Bendri pietūs 1-3 vai. Pietų me
tu ka’bės Tautos Fondo pirm, 
prel. J. Balkūnas.

Antram posėdy (3-6:30 v.) 
bus Vliko pirm. V. Sidzikaus
ko pranešimas apie Lietuvos 
padėti tarptautinėje plotmėje. 
PI.B pirm. J. Bačiūno — apie 
lietuvių jėgas ir pastangas išei
vijoje, Vliko vald. nario dr. K. 
Čeginsko — apie lietuvių jė
gas bei pastangas okupuotoje 
Lietuvoje ir apie pavergtųjų 
bei laisvųjų lietuvių sąveiką, 
diskusijos.

Trečiam posėdy lapkričio 28 
(10-12 vai.) bus komisijų posė
džiai. 12 vai. — Vliko. Tautos 
Fondo ir Liet. Raud. Kryžiaus 
apyskaitų tvirtinimas, Vliko ir 
Tautos Fondo 1966 sąmatų pri

•i Ansamblio įsteigėjas ir vadovas
— komp. A. MIKULSKIS 
Kanklių orkestro vadovė 

j — O. MIKULSKIENĖ

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

Jėjimo bilietai kartu j koncerte ir I Šokius tik 
po 5, 4, ir 3 dolerius.

Koncerto pradžia 7:30 vai. vak.
Rengia 

JAV LIETUVIŲ BENDRUOMENES 
NEW YORKO APYGARDA

ėmimas, seimo .nutarimai, užda
rymas.

Seime gali dalvvauti ir svečiai 
Sprendžiamu b-lsu dalyvauja 
Vliką sudarančių sambūrių at
stovai po tris nuo kiekvieno. 
Iš toliau atvykusieji V ko 
nariai ar svečiai gali apsistoti 
Henry Hudson viešbutyje. Kam
barius galima iš anksto užsisa
kyti laišku (adresas šio prane
šimo pradžioje) ar telefonu 
(212) 466-4100. Kambarių kai

Senas prašymas-
Kiekvieną rudenį, lapams 

krentant, Balfas pasibeldžia i 
geraširdžių ’lietuvių namus pra
šydamas aukos. Ir taip metai iš 
metų ... Ir ne vien Balfas pra
šo aukų, prašo ir kitos organi
zacijos. Visiem vis duck ir 
duck. Kada gi bus galas? Ne 
vienas su nuostaba klausia. Į 
ši klausimą sunku rasti tinka
mą atsakymą. Dažniausiai atsa
koma: kai pasibaigs vargas. Bet 
nesimato tų vargų ir bėdų galo. 
Juo tolyn, tuo vargai didyn — 
bent taip atrodo.

Šiais metais Balfo 100 sky
rius, pradėdamas rudens vajų, 
kreipiasi vėl i rėmėjus. Vėl iš
tuštėjo kasa, tušti sandėliai, o 
prašymų daug, laiškų krūvos
su Įvairiausios pagalbos šauks
mais ir dejonėmis. Norisi i- 
siems padėti. Yra dabai sunkio
je būklėje atsiradusių mūsų

PADĖKA
Kunigų saleziečiu jubilieji

nės iškilmės labai gražiai pra
ėjo lapkričio 7 Maspetho lietu
vių parapijos bažnyčioje ir sa
lėje. Tų iškilmių rengimo ko
mitetas ir jubiliatas kun. Pet
ras Urbaitis nuoširdžiausiai dė
koja visiem, kurie parėmė ku
nigų saleziečių darbus Dievui 
ir Tėvynei: aukojo, platino bi
lietus ir sunkiai triūsė parengi
me. Ypač dėkojame visai lie
tuvių Maspethd parapijai, jos 
vadovui prel. Jonui Balkūnui, 
kuris buvo iškilmių globėjas. 
Nuoširdžiai dėkojame prof. J. 
Stukui (už radijo skelbimus, 
pasakytą kalbą ir aukas), Ral
fui, Religinei šalpai ir progra
mos vedėjui akt. Vit. Žukaus
kui.

Komitetas ir jubilijatas 
kun. P. Urbaitis 

nos nuo 8 del. parai.
Bendruose pietuose nariam 

ir svečiam dalyvavimo kaina— 
5.50 del. Dalyvausiantieji turi 
tai pranešti iki lapkričio 24. 
Vliko adresu: 29 West 57 St.— 
Fl. 10, New York, N.Y. 10019, 
arba telefonu: (212) 752-0099 
ar (212(753-6628.

Tautos Fondas seimo metu 
priiminės aukas Vliko vykdo
miems Lietuvos laisvinimo dar
bams finansuoti. (E.)

-nauji rūpesčiai 
brolių ir sesių, ir jie kreipiasi i 
“poną Balfą”. kaip kokį milijo
nierių. Gal ir žino vargo su
spausti tautiečiai, kad tas “po
nas Balfas" — esate jūs. mieli 
rėmėjai.

Yra sakoma, kad lengviau 
yra dueti. negu prašyti. Taip, 
turint daug, lengva dali duoti 
bet turint mažai, dalintis su sa
vo tautiečiais, yra heroizmas.

Gyvendami geresnėse sąly
gose negu bet kur pasauly, ne- 
atsisakykim savo auka, pagal 
išgales, padėti tiem, kuriem ta 
pagalba labai reikalinga. Pra- 
džiuginkim vargau patekusių 
širdis savo parama. Tikėkite, au
ka per Balfą pateks tiems, ku
riems labiausiai reikia.

Prašome taip pat nepamiršti, 
kad 1965 sausio 29 Franklin K. 
Lane mc’c.k’o:e bus Bc’fo va
jaus užbaigtimo koncertas, ku
riame dalyvaus operos sol. Pr. 
Bičkienė. akerd. K. Daubaras, 
humoristas Ant. Gustaitis ir ki
ti. (b.)

STATULOS neseniai atidarytame Lincoln Centre New Yorke.
Nuotr. V. Maželio

worn 

ŽINIOS__ . g g g
Kai lietuvis galvojo', 

nelietuviai veikė
So. Bostono prie Aštuntos ir 

K gatvės yra krautuvėlė, lai
koma albano John Joseph. Pas 
jį nueina pirkti maisto ir lietu
viai, kurie šaliamai gyvena. Sy
ki išgirdęs, kad rengiamas lie
tuvių laisvės žygis i New Yor- 
ką ir re-., karnos aukos, tas al
banas paklausė, ar nebus per 
maža dešimties dolerių, ir Įtei
kė savo auką vienam rinkėjui.

Broadway prie lietuvių pilie- 
čių klubo buvo pardavinėjami 
žygiui remti ženkleliai. Pasiū
lius viena pasiturinčiam lietu
viui. tas mandagiai atskiratė, 
sakydamas — “pagalvosiu“. Pro 
šalį ėjo kilusi iš Lietuvos žydė 
ir paklausė, kokie čia ženkle
liai pardavinėjama. Jai pasakė, 
kad tai žygiui dėl Lietuvos lais
vinimo. “Duokit man vieną“!— 
paprašė. Paėjus porą žingsnių, 
dar pridėjo — “ir mano vyrui 
vieną“.

Kultūros klubo susirinkime 
lapkričio 27. šeštadienį, 7:30 
vai. vakare. Tarptautiniam Ins
titute. dail. Antanas Rukštelė 
iš Chicagos skaitys paskaitą 
apie M.K. Čiurlionį. Pianistas 
Stasys Restonis iš Providence 
paskambins Čiurlionio kūrinių. 
Aleksandra Daukantienė skai
tys Fausto Kirsos ir M\kolo 
Vaitkaus eilėraščius irgi apie 
Čiurlionį.

Lituanistinės mokyklos vaka
rienė. dėl žygio i Jungtines 
Tautas, nukelta Į lapkričio 28.

Lietuviu Piliečių Draugijos 
ncmi.iacija kandidatų i valdy
bą (1963) įvyks lapkričio 18 
draugijos namuose nuo 7 iki 
9:30 vai. v<k. Metinio susirinki
mo narių nutarimu, jokių ki
tų pranešimu nebus. Prašom vi
sų narių ateit ir balsuoti už pa
sirenkamus kandidatus, kurie 
vadovaus draugijai ateinančiais 
1966 metais. Prašcma taip pat 
atsinešti nario kortelę, kad 
oūlų ipagreitHta balsavimo 
tvaika. Praneša A. P. Neviera, 
draugijos sekretorius.

Ruošia bazara. Sv. Petro 
parapijos CYO organizacija lap
kričio 21 ruošia kalėdinių do
vanų išpardavimą papigintomis 
kainomis. Pelnas eis šios orga
nizacijos orkestrui palaikyti. Iš
pardavimas bus sa’ėje po baž
nyčia nuo 8 vai. ryto.

Subatvakary lapkričio 20 d. 
7:30 vai. vak. tautininkų na
muose. Bostono lietuvių dra
mos sambūris inscenizuos ‘Žve
jus’. Režisuoja Aleksandra Gus- 
taitienė.

1965 m. lapkričio 16 d., no. 76.

Kariuomenės šventės minė
jime ruošia romuvėnai lapkri
čio 21, sekmadienį, Šv. Petro 
lietuvių bažnyčioje 10 vai. ryte 
bus iškilmingos mišios už žu
vusius karius. Organizacijos da
lyvauja su vėliavomis. Popiet 3 
vai. Lietuvių Piliečių D-jos sa
lėje W ;o pirmininkas Vaclo
vas Sidzikauskas tars žodi. Me
ninę programą išpildys humo
ristas Vitalis Žukauskas iš N. 
Y. ir Vilniaus operos solistas 
Stasys Liepas, šokiams gros 
puikus orkestras. Veiks bufetai.

Katalikų Centro vitrinoje, 
kur buvo lietuviškų kryžių pa
rodą, lenkai buvo išstatę Vil
niaus, kaip savo miesto bažny
čių paveikslus. Po poros die
nų kone visi tie eksponatai bu
vo pakeisti kitais ir jau nebe
minėta Vilniaus vardas.

Jūros skautu Nemuno 
tuntas iškilminga sueiga atžy
mėjo 4 m. veiklos sukakti. Su
eigoje dalyvavo naujai paskir
tas Nemuno tunto kapelionas 
kun. Albinas F. Janiūnas, apie 
30 jūros skautų ir skaučių ir 
gražus būrelis tėvų ir svečių. Ta 
proga tuntininkas P. Jančaus- 
■kas, B. Kovą ir G. Čepą pakė
lė i vyr. valtininkus, D. Jan- 
čaus'ka ir J. Lendraitį Į valtinin- 
kun. P. Manomaitį į vairininkus 
ir jūrų bebrus V. Steponaiti ir 
A. Bajerčių Į upeivių laips
nius. J. skt. M. Manomaitis do
kumentaliai apibudino Nemu
no tunto 4 m. veiklą. Visi su 
malonumu stebėjom filmą iš 
šių metų vasaros stovyklos, ku
ri mus nukėlė dar kartį i ža
viąją Tėvų Pranciškonų sody
bą. nes, pora metų iš eilės be- 
stovyklaudami, mes ten paliko
me vėjui ir bangoms blaškyti 
daugybę jaunatviško džiaugs
mo. LJS Nemuno tuntas paau
kojo lapkričio 13 manifestaci
jai 10 do!., be to, jo vėliavos 
plevėsavo didžiajame lietuvių 
jaunimo žygyje New Yorke i 
Jungtines Tautas, reikalaujant 
Lietuvai atstatyti nepriklauso
mybę. (B. Kovas)

Kur gauti bilietij į 
Čiurlionio ansamb
lio koncertą?

Čiurlionio ansamblio jubilie
jiniam koncertui lapkričio 27 
Webster Hall salėje New Yorke, 
bilietus Platina:

"Romuvos" knygynas, 84-20 
Jamaica Ave., Woodhaven; N. 
Y. tel. VI 6-4226.

"Aido" spaudos kioskas (Jo
nas Pašukoms), 94-17 Jamaica 
Ave., W'oodhaven. N.Y. Tel. HI
1- 7747.

Haven Realty (Juozas Andru- 
šis), 87-09 Jamaica Ave., Wood
haven, N.Y. tel. VI 7-4477

Marytė Šalinskienė, 84-02 Ja
maica Ave., Woodhaven, N. Y. 
Tel. VI 7-4499.

Girkaus svetainė, 495 Grand 
St.. Brooklyn, N.Y. tel. EV 4- 
9293 ir EV 4-0107.

Zigmas Dičpinigaitis, 73 Hem
lock St., Brooklyn, N.Y. Tel.

Antanas Reventas, 177 Jero
me St.. Brooklyn, N.Y. tel. MI 
7-3985.

Jonas Šlepetys, 3528 90th 
St., Jackson Heights. N. Y. tel. 
HA 6-9257.

Henrikas Miklas, 10 Church 
st. Great Neck, N.Y. Tel. HU
2- 0196.

Vladas Kalytis, 25 North Rd. 
Great Neck. N.Y., Tel. HU 2- 
1896.

Kestutis Miklas, 71 Farmers 
Ave., Plainview, N.Y. tel. WES- 
0896.

Asmenys iš tolimesnių vieto
vių ar kitų valstijų ir norintieji 
bilietų įsigyti didesniais ke- 
kiais yra prašomi kreiptis tie
siog į LB New Yorko Apygar
dos iždininkų Vincą Padvarieti, 
24’•» Ten Eyck Street, Brook
lyn. N.Y. 11206 raštu, ar tele
fonu vakarais (212) ST 2-3523.

Bilietų paklausa yra labai 
didelė, todėl yra patartina, kad 
jais visi apsirūpintų iš anksto, 
nes jų gali ir pritrūkti.

LB NY Apygardos Valdyba




