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DARBININKAS Aš dėduosi su jumis, mano draugai . . .
John J. Rooney, New Yorko kongresmeno, lapkričio 13 
kalbos ištraukos su konstruktyviniam mintim
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Laikydamas sau tikra garbe, 
aš dėduosi su jumis, mano 
draugai amerikiečiai, į jūsų ko
vų dėl laisvės jūsų pavergtiem 
tautiečiam. Tai yra kova iš tik-

Rusijos žiaurius veiksmus ir jų 
neteisėta Lietuvos bei jos bal
tiškųjų seserų neteisėta anek
sija, bet ir tuo, kad Jungtinės 
Valstybės tvirtai atsisako pripa-

Visuomene del vyriausybes politikos Vietname
Kodėl demonstracijos ir spauda sukelia nepalankų triukšmą, 
bet vyriausybė nesiduoda išmušama iš savo linijos

Vyriausybės didžiausias poli
tikos rūpestis — Vietnamas. 
Apie ji daugiausia ir spaudoje 
rašoma. Pasisakymuose ar nu
tylėjimuose ryškėja trejopos 
nuomonės dėl Vietnamo: su
stiprinti karinę veiklą Vietna
me, vykdyti dabartinę riboto 
karo liniją, trauktis iš Vietna
mo. Kurį iš tų nusistatymų la
biausiai remia organizuota ir 
neorganizuota Amerikos visuo
menė?
NUOMONĖS PARTIJOSE: aši
galiuose respublikonai ir libe
ralai

Demokratuose nėra vienos 
linijos. Dauguma, nuosaikieji 
demokratai, remia vyriausybės 
liniją. Mažuma, kairieji libera
lai, remia traukimąsi iš Vietna
mo, kelia maištą prieš McNa
mara ir valst. sekr. Rusk, lai
kydami juos didžiausiais karo 
šalininkais. Respublikonai la
biau remia vyriausybės linija, 
o kai kurie respublikonų kal
bėtojai reikalauja ją stiprinti. 
Lapkričio 21 R. Nixonas televi
zijoje pasisakė už bombardavi
mo sustiprinimą kariniam tai

Rusk įspėjo kaimynus dėl komunistų
Rio de Janeiro konferencijo

je valstybės sekr. Rusk lapkri
čio 22 įspėjo, kad komunistų 
infiltracijos pavojus nėra suma
žėjęs; jam pasipriešinti reika
linga kolektyvinė jėga: jeigu

Nixonas gina del Vietnamo Johnsoną
Vietname pagal amerikiečių 

žinias š. Vietnamo kariuome
nė padidintu tempu siunčiama 
į P. Vietnamą, labiausiai į pie
tų Vietnamo vidurio aukštumą. 
Šioje srity esą 9 pulkai, kiek
vienas po 2.000.

Kun. Tarvydis iš Maskvos i 
Romą

Sovietai leido išvykti iš Mas
kvos-į Romą. į Vatikano susi
rinkimo uždarymą, kun. Myko
lui Taivydžiui, kuris yra vie
nintelis katalikų kunigas Mask
voje. prie šv. Liudviko bažny
čios. H. Tribune pastebi, kad 
jo parapijoje esą 600 tikinčių
jų. Visoje Sovietų Sąjungoje 
esą 7 katalikų kunigai.

— Sovietų Čekoslovakijos 
pasieny sovietai sulaikė mažą 
sunkvežimį, kuris priklausė 
amerikiečiui Basil Low ir jo 
žmonai. Sunkvežimy buvo reli
ginė literatūra, kurią norėjo į- 
gabenti į Sov. S-gą. Ji buvo 
konfiskuota.
— Konge Kasavubu ir Tshom- 

bės pusės kaltina viena kitą 
parlamento narių papirkinėji
mu. Reikia balsų naujam mi- 
nisteriui pirmininkui . Kimbai 
tvirtinti. Esą už balsą mokama 
1000 dol. Sakoma, kai kurie 
parsiduoda abiem pusėm. Par
lamento narių yra 270.

— Jugoslavijoje Lenkijos Go- 
mulkos ir Tito pasitarimuose 
išaiškėjo, kad Gomulka piktes- 
niais žodžiais merkia Ameri
kos politiką Vietname, negu Ti
tas. Suprantama, Lenkija yra 
yra arčiau Maskvos.

— Rodezijoje gen. streikas 
prieš Smitho vyriausybę pasie
kė tik 20 proc. 

kiniam šiaurės Vietname, neiš
skiriant ir Hanoi srities, pasi
sakė už blokavimą jūros kelių, 
kuriais š. Vietnamas gauna pa
ramą iš Sovietų ir <kt., ypačiai 
reikalavo minuoti Haiphong 
uostą.
OPOZICIJOS TALKININKAI:

..komunistai, pacifistai
Už kairiuosius liberalus opo

zicijoje vyriausybės linijai nu
eina toliau komunistai — tiek 
sovietiniai, tiek kininiai, tiek 
kubiniai. Jie stengiasi perimti 
iniciatyvą ir demonstracijose.

Opozicijoje reiškiasi ir toki 
‘pilietinių teisių kovotojai’ kaip 
dr. Martin Luther King.

Opozicijoje ir vadinami paci
fistai. kurių susiranda tarp pa
sauliečių ir tarp dvasininkų. 
Tarp pasauliečių pacifistų ypa
tingo dėmesio atkreipta į New 
Yorke veikianti “Catholic Wor
ker", kuri įsteigė Miss Day. 
buvusi anarchiste, buvusi ko
munistė, paskiau konvertite 
katalikė. Šios grupės narys 
David Miller garsėjo, deginda
mas karinės prievolės šaukimą, 
kitas narys pats susidegino

jos bus atsisakyta, Amerika vie
na priešinsis, kaip tai ji padarė 
Domininkonuose. L abiausiai 
prieš Rusk kolektyvinio pasi
priešinimo planą pasisakė Mek
sika ir Čilė.

Lapkričio 22 sudaužyta viena 
sovietinė raketų bazė, kita ap
daužyta.

Valstybės departamentas pa
neigė plačiai išgarsintus gandus, 
kad Rumunija tarpininkauja 
derybom su š. Vietnamu. Prezi
dento politikos Vietname opo
zicija pučia faktą, kad 1964 
prezidentas nepriėmė š. Viet
namo siūlymo per U Thant de
rėtis. R. Nixonas pateisino L. 
Johnsoną, nes derybos pras
mingos tada, kai yra karinė per
svara. O tokia persvara tada 
buvo komunistų. Nixonas tiktai 
smerkė, kad prezidentas tada 
nieko nepainformavo visuome
nę.

Oezertyrų iš komunistų ka
riuomenės per pirmus šių me
tų 10 mėnesių buvo 87,000.

AFRIKOS 
jungtines tautos
Kai Ghanoje susirinko “Afri

kos vienybės organizacijos“ at
stovai, tai gen. sekretorius pra
nešė, kad esą skolų 2.2 mil. 
Iš 36 valstybių narių 24 mo
kesčių visai nemoka ar tik da
lį. Nelabai domisi nė pačios or
ganizacijos veikla. Pvz. teisių 
komisijon savo atstovus skyrė 
tik 8 valstybės. Sveikatos, mai
tinimo komisija mėgino sušauk
ti posėdžius Ženevoje. Buvo už
sakyti viešbučiai, padaryta daug 
išlaidų, bet atvyko tik tiek, kad 
nebuvo kvorumo.

Organizacija sukurta prieš 5 
metus J. Tautų pavyzdžiu. Bet 
skirtumas tas, kad J. Tautos 
savo narių tarpe turi Ameriką, 
kuri skolas už visus sumoka.

prieš Jungtines Tautas protes
tui už taiką Vietname.

Dėmesio vertas dvasininkų 
bendradarbiavimas opozicijoje 
Vietnamo politikai. New Yor
ke įsteigtas dvasininkų komite
tas, kuriame dalyvauja žydų, 
liuteronų ir katalikų dvasinin
kai. Komitetas rengia lapkričio 
28 kalbas dėl Vietnamo. Tik 
paskutiniu momentu kilo aliar
mas, kad vienas iš dviejų jė
zuitų, kurie komitete dalyvau
ja, Tėvas Berrigan, savo vyres
nybės išimtas iš to komiteto— 
esąs išsiųstas į lotynų Ameri
ką kitom pareigom. Tai tas pats 
jėzuitas, kuris daug įtakos tu
rėjo David Mi’.leriui. sudeginu
siam kortelę, ir 'kuris tam jau
nuoliui Įkalbinėjo, kad jo žygis 
buvęs “didelis tikėjimo aktas“.
VYRIAUSYBĖS ATRAMA: ne
organizuotoji visuomenė

Neorganizuotoje visuomenė
je kitas vaizdas dėl pažiūrų į 
Vietnamą arba Domininkonus. 
Pagal opinijos tyrimo duome
nis 67 proc. apklaustųjų prita
rė Johnsono karo politikai., 12 
procentų nepritarė. 8 procen
tai reikalavo daryti daugiau, nei 
•vyriausybė daro. < - —

Kitaip neorganizuota visuo
menė pažiūrėjo ir į tas de
monstracijas — tokias kaip 
Berkeley: 87 proc. jom nepri
tarė, 8 proc. pritarė, 5 be nuo
monės.

Paklausti, ar reikia kariuo
menės skaičių didinti Vietna
me. atsakė 60 proc. už didini
mą. 13 proc, už mažinimą. 8 
proc. už esamo skaičiaus išlai
kymą. 19 proc. be nuomonės.

Šitas masės nusistatymas 
griežtai priešingas tam. ko 
triukšmingai reikalauja demon
strantai ir kairiųjų liberalų 
spauda. Kai kurie jų (James 
Reston, Times) dėl to ima įtiki
nėti prezidentą, kad jis nege
rai daro, vadovaudamasis mi
nios norais; kad nuomonių ty
rimas negali būti direktyva tei
singai politikai (Jei tos nuomo
nės remtų ne prezidentą, bet 
jo kritikus ir prezidentas tų 
nuomonių nepaisytų, tada skelb
tų, kad eina prieš visuomenės 
valią, prieš demokratiją, gresia 
diktatūra).

RODEZIJOJE: S. Taryba prieš egzaminą
Saugumo Taryba lapkričio 

20 nutarė boikotuoti Rodeziją 
ūkiškai — neduoti naftos gami
nių. Amerika ten pat dar pa
reiškė nepriimsianti ir Rodezi- 
jos cukraus.

IAN SMITH, Rodezijos min. pir
mininkas.

— Prancūzija jau pasigami
no satelitą, kuris turėjo būti 
paleistas iš Saharos lapkričio 
22. Bet paskutiniu momentu 
buvo atidėtas.

PRE2. JOHNSON politikos didieji ramsčiai: valst. sek. Rusk, ir apsau
gos sekr. McNamara.
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MANIFESTACIJOS KOMITETO VIEŠOS PADĖKOS ŽODIS
Lapkričio 13-ji jau praeityje. 

Manifestacijos įspūdžiams dar 
tebevirpant lietuvių širdyse, 
norime trumpu žodžiu padėko
ti tiems, kurie K-tui LNA ne
priklausė. tačiau kurių pagal
ba buvo nepaprastai naudinga. 
Čia neminėsime parėmusių ma
nifestacija pinigine auka. Juos 
pristatysime visuomenei kiek

KALIFORNIJOJE — kas orga
nizuoja perversmą?

Los Angeles jauni agitatoriai 
ragina negrus, susispietusius la
biausiai Watts rajone, pakarto
ti vasaros “herojinį pervers
mą“. Tame perversme žuvo 35, 
sužeistų apie 1000. Agitatoriai 
sakos esą iš “JAV komunistų 
partijos — marksistai leninin- 
kai". ši partija buvo sukurta 
rugsėjo 4-5 slaptai. Tai komun. 
Kinijos šalininkų grupė, sie
kianti infiltruoti tekias sąjun
gas pirmoje eilėje kaip “Stu
dents for Democratic Society",

Bet Pietų Afrika žada aprū
pinti Rodeziją tom prekėm, ku
rių ji negaus iš kitų valstybių, 
ją boikotuojančių. Porrtugali- 
ją boikotuojančių. Portugali- 
deda. Saugumo Tarybai teks ar
ba pripažinti, kad boikotas ne
siseks. arba išplėsti savo boi
kotą ir į Pietų Afriką bei Por
tugaliją.

FILIPINUOSE — sąjūdis prieš 
Ameriką

Filipinuose išrinkus naują 
prezidentą Ferdinandą E. Mar
cos. pagyvėjo veikla prieš A- 
meriką ir jos kultūrą už savą 
nacionalinę filipiniečių kultūrą. 
Sąjūdžiui vadovauja grupė kai
riųjų profesorių, kuriais naudo
jasi ir kuriuos remia komunis
tai, siekdami sumenkinti Ame
rikos Įtaką. O lig šiol Filipinai 
buvo ne tik ištikimas Ameri
kos sąjungininkas, bet ir Ame
rikos kultūros rėmėjas.

vėliau.
Šimtai veikėjų JAV ir Kana

doje uoliai darbavosi ir nusi
pelno viešos padėkos. Dėl dau
gumo negalime jų visų paminė
ti. Tai padarysime specialiame 
leidinyje, kurį numatome iš
leisti po poros mėnesių. Vie
nok šia proga norime išreikšti 
savo ir. tikime, visos lietuvių 
išeivijos padėką dr. Juozui Ka
zickui. kurio vertingi patarimai, 
st’pri moralinė užuovėja ir vi
sokeriopa parama buvo labai 
reikšmingi manifestacijos pasi
sekimui. Taip pat už vertingą 
paramą dėkojame kun. Jutt- 
Jutkevičiui, A. Ustjanauskui, 
Vladui Barčiauskui ir A. Lands
bergiui.

Daugelis lietuvių organizaci
jų pagal išgales atėjo mums į 
pagalbą. Joms visoms ačiū, ypa
tingai JAV Lietuvių Bendruo
menės Centro Valdybai, LB Ta
rybos prezidiumui ir apylin
kėms; Amerikos Lietuvių Tary
bai, Akademiniam Skautų Są- 
jūdNui. Lietuvos Vyčiams, 
Korp- Neo-Lithuania . Rezoliuci
joms remti Komitetui, Lietuvių 
Studentų Sąjungai.

Patriotinė lietuvių spauda rė
mė mūsų darbą nepaprastu 
nuoširdumu. Ačiū redakcijoms 
ir jų bendradarbiams, ypač Dar
bininkui, Dirvai. Keleiviui. Ne
priklausomai Lietuvai. Draugui. 
Garsui.' Laisvajai Lietuvai ir 
Tėviškės Žiburiams.

Reiškiame gilią padėką vi 
siems lietuviškų radijo progra
mų vedėjams, kurie be jokio 
atlyginimo (išskyrus vieną iš-

Žydai tarp Amerikos naciu
Po Daniel Burros nusižudy

mo, kai N.Y. Times iškėlė aikš
tėn, kad tas Ku Klux Klano vei
kėjas ir Amerikos nacių parti
jos gen. sekretorius buvo žy
das, dabar Jewish Press sumini 
antrą žydą nacių partijoje — 
Robert Burros New Yorke ‘Na- 

rujų dėl pasaulio tarkos . . .
Yra svarbu, kad amerikiečiai 

būtų paskatinami palaikyti sa
vo mintyse gyvą tragišką liki
mą. kuris ištiko jūsų tėvus ir 
motinas, jūsų brolius ir sese
ris. jūsų tautiečius ir draugus, 
kada Sovietų Sąjunga įvykdė 
vieną iš tamsiausių žmonijos is
torijoje nusikaltimų '.. .

Kokis tai buvo pasityčioji
mas iš teisingumo ir kckia tai 
buvo visuotinio padorumo pros
titucija! . ..

Aš didžiuojuosi ne tik tuo, 
kad mano šalis tebesmerkia

Žygio dalyviam 
skyrė 500 dol.
Waterbury, Conn., "Lithua- 

nicos“ savininkas A. Bagdonas, 
paskaitęs apie lietuvių skautų 
žygį Saugumo Taryboje, jų rei
kalavimą laisvės Baltijos valsty
bėm ir Baltijos valstybių įsilei
dimą į Jungtines Tautas, rea
gavo tuo būdu, kad paskyrė 
kiekvienam to žygio dalyviui 
po 50 dolerių jų kelionės išlai
dom padengti. Jis prašo tuos 
dalyvius atsiųsti savo adresus 
jam i Lithuąnica, 201 East 
Main St. Waterbury, Conn, ir 
kiekvienam bus pasiųsta perlei- 
da.

Kadangi dalyvių ten buvo 10, 
tai jiem tenka Lithuanicos 500 
dol. .

imtį) taip uoliai manifestaciją 
skelbė. Neturėdami visų duo
menų. tuo tarpu irgi negalime 
paminėti visų radijo rėmėjų. 
Tai padarysime pirma minėta
me leidinyje.

Dėkojame Vilkui už suteiki
mą patalpos ir darbo sąlygų 
mūsų įstaigai.

Dėkojame lietuvių parapijų 
klebonams ir kunigams, ragi
nusiems parapijiečius manifes
tacijoje dalyvauti ir ją remti 
aukomis.

Dėkojame akademikų skautų 
ir skaučių dešimtukui, kurių 
drąsus žygis J. Tautų Saugumo 
Tarybos posėdyje dramatizavo 
manifestaciją ir žymiai padėjo 
ją išgarsinti pasaulyje.

Dėkojame tūkstančiams ma
nifestacijos dalyvių, kurie ne
paisydami blogo oro, ilgo kelio, 
stambokų išlaidų ir nemigo 
nakties įvykdė tą istorinį žy
gį. Komitetas Lietuvos •>

Nepriklausomybei Atstatyti

Mirė Estijos gen. konsulas Kai v
Johannes Kaiv, Estijos gene

ralinis konsulas New Yorke, 
lapkričio 21 mirė savo bute šir
dies smūgio ištiktas, sulaukęs 
68 metų amžiaus.

Johannes Kaiv buvo gimęs 
Estijoje, teises baigęs Tartu 
universitete, paskui dar studija
vo Haagoje ir Harvardo teisių 
mokykloje. Estijoje visą laiką 
dirbo valdžios įstaigose —mai
tinimo ministerijos gen. sekre
torius ir ėjęs ministerio parei- 

tional Renesance’ partijos va
das.

Biuletenis ‘ ‘The Canadian 
Service“ pranešė panašų reiški
nį Kanadoje — Toronte suor
ganizuotoj nacių partijoj Hen- 
rick Van Der Windt prisipa
žinęs, kad jis dirbąs “Kanados 
žydų kongreso“ interesam. 

žinti sovietinius interesus tose 
valsybėse.

Aš tebesidedu su tais, kurie 
šiandien siekia, kad ši tragiška 
problema būtų svarstoma J. 
Tautose. Aš numatau kalbėtis 
su garbingu ambasadorium J. 
Tautose Arthur J. Gcldbergu 
dėl tam tikrų pozityvių žygių, 
kurie įgalintų daugiausia vai 
siu iš Jungtinių Tautų bet ku
rios veiklos . . . /

(Paliesdamas klausimą, ko 
pavergtų Baltijos valstybių žmo
nės galėtų laukti iš laisvųjų 
valstybių kongresmanas kalbė
jo):

Jie reikalingi daugiau radijo 
siuntų iš amerikiečių talkos, 
kad turėtų nuolatines tiesos ir 
faktines infoi macijas. sava kal
ba programas, kurios atsvertų 
komunistų kontroliuojamos įta
kas spaudoje. Jie reikalingi 
kuo daugiau dovanų su maistu, 
vaistais, drabužiais. Šiuos es
minius gyvenimo reikmenis jie 
turi gauti be pasibjaurėtinų 
muitų, kuriuos jūs turite dabar 
sumokėti, prieš išsiųsdami . . 
Aš prašau mūsų Valstybės De
partamentą pirmumo kreipiant 
dėmesį į šį reikalą . . .

(Primindamas prezidento L. 
B. Johnsono pareiškimą, pasira
šant naują imigracijos įstaty
mus prie Laisvės Statulos, apie 
kiekvieno asmeninį atsakingu
mą laisvei išlaikyti, kongresma
nas kartojo prezidento klausi
mus):

“Ką aš darau laisvei įgyven
dinti?“ Ir “ar aš esu pakanka
mai narsus mirti dėl laisvės, jei 
to bus reikalinga?" Visi mes ga
lime džiaugtis, kad milijonai 
amerikiečių i abu tuos klausi
mus gali atsakyti teigiamai. Yra 
svarbu, kad jūsų šaunios Ame
rikos lietuvių organizacijos ir 
tos, kurios tarnauja Latvijos ir 
Estijos interesam, o taip pat 
daugelis iš jūsų kaip asmenys 
esate pasišventę uždaviniui at
statyti nepriklausomybę ir su
verenumą jūsų gimtajam kraš
tui. Aš esu tikras, kad ameri
kiečiam visur daro įspūdi jūsų 
pasiaukojimas reikalui, kurio 
jūs imatės. Amerikiečiai taip 
pat žino jūsų gilų lojalumą ir 
šiam jūsų prisiimtajam kraštui. 
Kaip vienas iš tų amerikiečių 
aš sveikinu jus jūsų didžiame 
žygyje ir jūsų užsidegime ati 
taisvti didžiule neteisybe. Kiek 
tik išgalėdamas, aš žadu savo 
paramą jūsų pastangom ir pas
tangom kitų, siekiančių nepri
klausomybės ir demokratijos vi
som tautom, kurios šiandien 
yra pavergtos.

gas, teisingumo ministerio pa
vaduotojas, įstatymo kodifika- 
cijos direktorius. Generalinio 
konsulo pareigas ėjo nuo 1939.

Gen. konsulas Kaiv dar lap
kričio 13 manifestacijoje sėdė
jo garbės tribūnoje, drauge su 
Lietuvos atstovu (žr. -nuotr. 3 
pusi.).

KANADA — be valstybinės 
vienybės?

Kanados min. pirm. Pearso- 
nas skundžiasi, kad prcvincio- 
nalizmas ir regionalizmas tiek 
stiprėja, jog gresia Kanados 
valstybinei vienybei. Stipriau
siai reiškiasi skirtumas tarp — 
angliškosios kultūros ir prancū
ziško Quebecko. (kuriam arti
mesnis Paryžius nei Torontas.

— John Lindsay, išrinktasis 
New Yorko miesto majoras, pa
siskelbė sumažinsiąs sau algą 
— iš 50,000 iki 45.000.
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Kodėl jie pasakoja kitaip?
Pasakoja keliavę po ’rojų*’ Sorokin ir Br. Vaškelis

Pasakoja antra keleivė — 
taip pat moteris: Mrs. Larisa 
Quincy-Sorokin . . .

Ačiū tam skaitytojui, kuris 
buvo malonus Įdėti Į voką ir at
siųsti lapą “Worcester Teleg
ram” spalio 25 su minėtos Mrs. 
Quincy-Sorckin pareiškimais 
apie kelionę į Rusiją.

Keliavo ji kaip turistė rugsė
jo mėn. tris savaites. Jos įspū
džiai skiriasi nuo Pennsylvani- 
jos studentės

"Mes Amerikoje turime savą 
skurdų supratimą apie žmones 
Sovietų Sąjungoje... O rusai 
labai mus myli ... Man padarė 
nepaprastai malonius įspūdžius 
kraštas ir jo žmonės". Rusai ap
sirengę daug geriau, negu ji bu
vo maniusi prieš tai. Ji galėju
si eiti visur, kur tik norėjusi; 
daryti viską, ką norėjusi; dary- 
ty nuotraukas, kur tik norėjusi,
"Niekas manęs nemėgino sus
tabdyti nuo to ar kito daikto 
fotografavimo. Netiesa, kad jie 
riboja, kas galima matyti".

Taigi Įspūdžiai skiriasi. Prie
žastis labai paprasta. Ji aiškėja 
iš tolimesnio Mrs. Quincy-Soro
kin pasakojimo apie save.

Ji yra Worcesterio Clark uni
versiteto rusų skyriaus vedėja 
ir ji rengia savo studentų eks-» kas ją slėgė sovietinio gyveni- 
kursiją Į Sovietų Sąjungą sau- mo stiliuje.
šio mėnesi. Tai viena priežas- Kuo nors surišti su Sovietų

MADISON SO. GARDEN vėliavos. orkestras, tribūna, kurioje kalba A. 
Sniečkus. Nuotr. V. Maželio.

tis. Antra, gal dar svarbesnė— 
ji yra kilusi iš Latvijos, karo 
gale atsidūrė Vokietijoje. Ten 
išmoko angliškai ir tarnavo A- 
merikos atstovybėje Frankfur
te. Amerikon atvyko 1948, bai
gė universitetą Chicagoje ir ga
vo daktaro laipsni. Išsimušė į 
akademinę 'karjerą. Bet Latvi
joje yra jos motina ir brolis. 
Motina prieš trejis metus buvo 
atvykusi į Ameriką dukters ap
lankyti. Šiemet keliaudama po 
Sovietų Sąjungą, telefonu kal
bėjusi su motina ir broliu.

Ar tekis žmogus gali kalbėti 
ką nepalankaus apie Sovietų Są
jungą? Jis nori įsiteikti Sovie
tam savo asmeninės karjeros 
sumetimais — kad nekliudytų 
lankytis Sovietuose. Jis negali 
nieko sakyti prieš sovietinio gy
venimo stilių dar labiau dėl to. 
kad ten yra artimieji, kuriem 
visada gali būti pritaikytos re
presijos. Tuo Sovietai moka 
šantažuoti besilankančius.

Kita padėtis anos Pennsylva- 
nijos studentės. Ji neturi nei 
profesinio intereso Sovietuose. 
Neturi nei artimųjų, per ku
riuos Sovietai galėtų šantažuo
ti. Ji galėjo atvirai pasakoti ir 
tai. kas jai atrodė gera, ir tai.

Rusija keliautojai, būdami sąži
ningi ir garbingi, parvykę tylė
tų, jei negali pasakoti visko at
virai ir objektyviai. Bet kurie 
jau yra pakliuvę Į sovietinį šan
tažą, negali nekalbėti. Jie yra 
priversti aktyviai Įsijungti Į so
vietinę propagandą.

Tokių kaip ana studentė iš 
Pennsylvanijos ar šioji iš Lat
vijos yra ir tarp lietuvių ke
liautojų po Sovietų valdomus 
kraštus. Ir jų pasakojimai ne
vienodi dėl tų pačių priežasčių.

Paskiausiai pasiskardeno 
Mrs. Larisos tipo lietuvis ke
liautojas — dr. Br. Vaškelis. 
Jis keliavo ten Vilniaus archy
vuose rinkti medžiagos savo 
moksliniam darbui. Iš anksto 
tai kelionei rengė sau kelią pra
nešimais apie Lietuvoje dabar 
esamus rašytojus režimui pa
lankia prasme, kad tas režimas 
jam taip pat būtų palankus. O 
jau Vilniuje jis lankėsi pas A. 
Sniečkų, prašydamas malonių 
savo ten studijuojančiam bro
liui. Sovietai malonių nedalina 
veltui. Jie nėra labdaros drau
gija, kuri remiasi gailestingu
mu artimui. “Duosiu tau. kad 
duotum man” — galioja ten 
dėsnis. Nėra ko stebėtis, jei 
lapkričio 5 B. Vaškelis New 
Yorke Šviesos Santaros suorga
nizuotame susirinkime paskaitė 
pranešimą, dėl kurio kilo jo 
draugų protestai. Nes praneši
me daugelis išgirdo apie Lietu
vos gyvenimą ir esančius Va
karuose tekius pat pareiškimus 
kokius skelbia Tiesa. Tėvynės

Bitnikam sunkios 
dienos Italijoje

Romos policija išgirdo gy
ventojų skundus ir ėmėsi valy
ti Romos priemiestį, šiaip gau
siai turistų lankomą, nuo ten 
įsimetusių bitnrkų. Čia per 
paskutini pusmetį buvo ėmę 
telktis apšepę, susivėlę, barzdo
ti dykaduoniai ne tik iš visos 
Italijos bet ir Vokietijos, Pran
cūzijos. Skandinavijos. Angli
jos ir net iš Amerikos. Tai bu
vo lyg jų sostinė. Policija ėmė 
griežtai tikrinti jų dokumen
tus ir radus ką netvarkoje, 
siunčia ne tik iš Romos, bet 
ir iš Italijos.

— Komunistai taip pat ke
liauja: Rumunijos delegacija 
lapkričio 16 išvyko i Austriją 
6 dienom derėtis dėl prekybos: 
Lenkijos Gomulka atvyko Į Ju
goslaviją tartis dėl komunisti
nio bendradarbiavimo.

— Komunistinės ir naciona
listinės Kinijos laivai lapkričio 
13 susikovė Formozos vande
nyse. Nuostoliai dideli iš abie
jų pusių. Nac. Kinijos laivas pa
skendo, spėjama, su 100.

— Chicagos u niversitete 
“vietnikai” siūlė pasmerkti A- 
merikos “kcliaboraciją su kan
kinimais ir kitais karo nusikal
timais Vietname”. Referendu
mo keliu siūlymas atmestas 
2.846 balsais prieš 981.

balsas ir kartais Vienybė. Tai 
buvo daugiau nei -propaganda. 
Pranešime pajuto iškreiptą ir 
išniekintą šūkį “Veidu Į Lietu
va”. Pranešėjas rodė Lietuvos 
vaizdą, lyg būtų žiūrėjęs pro 
akinius “made in Soviet Rus
sia”, o jo lupos buvo virtusios 
ne laisvo žmogaus laisvos min- 
Ties reiškėju, bet automatu, 
sovietine “govorilka”.

Kai jis kaltino esančius lais
vėje neobjektyvumu; kai skel
bėsi duosiąs objektyvų vaizdą, 
daugelis klausytojų pajuto, kas 
jo laikoma objektyvumu. Ob
jektyvu ne tai, ką mačiau, gir
dėjau, pergyvenau, bet ką nu
statė ir pavedė skelbti Krem
liaus neklystanti partijos linija. 
Aš esu objektyvus, nes nuo sa
vęs nieko nepridedu, tik per
duodu, ką gavau .. .Tekis tas 
objektyvumas.

Suprantamas Kremliaus no
ras įsitaisyti bazes ne tik savo 
raketom, bet ir propagandai. 
Tačiau reakcija į dr. B. Vaške
lio pranešimą rodė, kad ne visi 
jo draugai -jaučiasi laimingi, 
kada jų organizaciją Šviesą-San- 
tarą nori išnaudoti kaip bazę 
‘gcvorilkom*.* «

f v .

MINIA su plakatais priešais Jungtines Tautas. Nuotr. K. Kisieliaus

JUNGTINIŲ TAUTŲ AIKŠTĖJE.

VISKAS SUPUVĘ, IŠSIGIMĘ, BET Aš-NE 
Dr. V. Kavolio paskaita Toronte

Naujienose lapkričio 6 Pra- 
nys Alšėnas atpasakojo dr. Vy
tauto Kavolio mintis, pažertas 
paskaitoje Toronte spalio 23. 
Tų minčių pagrindinės buvo at
pasakotos ir T. Žiburiuose lap
kričio 3 str. “Nužemintųjų pa
triotizmas”. Dr. V. Kavolis yra 
vienas ryškiųjų veidų švieso- 
Santaros grupėje. Sustojome 
tad prie idėjų, kurios išeina 
anapus tos grupės sienų į pla
tesnę visuomenę.

Apie lietuviškąją bendruomenę:
Kalbėtojo pareikštos mintys 

atpasakotos: “Lietuviškoji ben
druomenė čia esanti ir supuvu
si, ir išsigimusi, ir, dargi im
potentiška, atseit, be jokio pa
jėgumo kurti (Naujienos).

“Aplamai prelegentas visą 
dabartinę padėti apibūdino su
puvimu. Viskas supuvę, išsigi
mę” :T. Žiburiai).
Prieš taip apibūdintą bendruo

menę etate savo generaciją (gi-

SPAUDA

musią apie 1930 metus), vadin
damas ją “nužemintųjų”, vadi
nas. žemės netekusiųjų vardu.
Apie savo ir nesavo patriotiz
mą:

“Tie nužemintieji vis tiek tu
ri savąjį patriotizmą. Tačiau 
skirtinga generacija — skirtin
gas ir jų patriotizmas, savaime 
aišku, nebe toks, koks seno
sios, iš Lietuvos atvykusios ge
neracijos, kurios atstovas, Bal
tazaras. buvęs Lietuvoje arklių 
pirklys, ir išeivijoje tebelaikąs 
palubėj arklio lavonąį, kuris 
dvokiąs ir pūvęs, bet neišmeta
mas laukan” (Naujienos).

“Praeitis — supuvęs arklys, 
kabąs palubėje” (T. Žiburiai).
Apie kultūros reiškinius:

Dr. V. Kavolis pasmerkė čia 
esančios bendruomenės rengia
mas šokių ir dainų šventes 
kaip “nusenusias veikimo for
mas”. < .

Nuotr. V. Maželio tyla.

Tokios mintys buvo atneštos 
Į Torontą. Jei tikėtum dr. A.J. 
Greimo skelbiama “mokykla” ir 
imtum daiktus vadinti ne tais 
vardais, kuriais jie vadinami, 
tai dr. Kavolio mintis reiktų 
vadinti dr. A.J. Greimo mintim, 
ai- jų nauja laida. Abudu vie
nas kitą kartoja ar papildo. 
Antrasis tik bus pirmąjį pra
lenkęs nebūtinai išmintim ir žo
džio elegancija. Greičiau vaikiš
ka arogancija ir fanatizmu. Nė
ra nei išmintis nei originalu
mas Lietuvos nepriklausomy
bės simboli vadinti arklio lavo
nu. supuvusiu, dvokiančiu lavo
nu palubėje. Tai tokis pat nai
vus originalumas kaip anų Ber
keley studentų, kurie mėgino at
kreipi dėmesį Į save neprausta- 
burniškais pliauškalais studen
tų laikrašty. Bet tai buvo stu
dentų, paauglių išdykavimas— 
tokis pat kaip to amžiaus hero
jai savo individualybę pareikš
ti siekia piešiniais ar įrašais 
tualetuose. Paskaitininkas origi
nalus nebent tuo, kad savo mi
nėtais pareiškimais demonst- 
ruojasi dar neiškopęs iš to am
žiaus paauglių net ir tapęs pro
fesorium.

Kokis paskaitininko “patrio
tizmas”, aprašymuose nieko ne
pasakyta. Tik aišku, kad jam 
nepriimtinas “ai klys palubėje” 
— nepriimtina tuo simboliu 
reiškiama Lietuvos neprir^auso- 
mos valstybės idėja. Tai jo rei
kalas.

Ne vien jo reikalas daros, kai 
jis nesivaržo dėl savo užgailios 
formos įsitikinimam ir senti
mentam į jo paskaitą susirinku
sių, kuriem tebėra brangi ne
priklausomos Lietuvos idėja ir 
jos simbolinė išraiška. Jei pa
garba kito įsitikinimam, toleran
cija yra neatsiejmai dalykai 
nuo tikrojo liberalizmo, tai čia 
liberalizmo dvasia apgailėtinai 
buvo išniekinta.

Paskaitininkas vertino dabar
tinę “lietuviškąją bendruome
nę” kaip “supuvusią”, “išsigi
musią”. Jis laisvas tuo tikėti. 
Bet jo minčių stebėtojas taip 
pat laisvas juo nepatikėti, nes 
paskaitininko skelbiamas tikė
jimas labai jau priešinasi fak 
tam. Kad ir patiem naujiem:

Nėra supuvęs nei išsigimęs 
tas jaunimas, kuris ėmėsi orga
nizuoti žygį Į Jungtines Tau
tas, tikėdamas nepriklausomy
bės idėja, kurios atsisako Kavo
lis.

Nėra supuvę nei išsigimę tie 
11.000 ar 14,000 dalyvių, susi
telkę į New Yorką vardan ne
priklausomos Lietuvos idėjos, 
kurią vulgariai niekino Kavolis.

Nėra supuvę nei išsigimę ir 
tie Šviesos-Santaros nariai, ku
rie tikėjo, kad šūkis “veidu į 
Lietuvą” reiškia meilę lietuviui 
žmogui, Lietuvos laisvei, meilę 
dainom, tautiniam šokiam, ku
riuos laiko “nusenusiom for
mom” Kavolis.

Nėra supuvęs pagaliau ir pats 
Kavolis, kol jis kelia balsą, nes 
kur supuvimas įvykęs, ten jau
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Esame dėkingi

Kas yra Tautos Fondas, ko jis siekia?

Prezidentas Johnsonas para
gino tradicinę Padėkos dieną 
ne tik švęsti, bet ir dėkoti. Dė
koti už tas gėrybes, kuriom 
naudojasi amerikiečiai — visi 
ir kiekvienas.

Lietuviai galime jaustis turi 
keleriopai daugiau dėkoti. Dė
koti ne tik kaip šio krašto gy
ventojai, ne tik kaip žmonijos 
nariai, bet dar ir kaip lietuviai, 
kurių mintyse ir jausmuose te
begyva jų tėvynė Lietuva ir jo
je — lietuviai.

Esame tikrai dėkingi Visaga 
liui už tai, ką leido patirti per 
tuos metus.

Dėkojame, kad leido mums 
gyventi šiame krašte, kuris yra 
pasaulio gerovės viršūnė —ma
terialinės gerovės ir asmeninės 
•laisvės. Ir mes tom gėrybėm 
naudojamės lygiom — tiek se
nieji, tiek naujieji ateiviai. Nau
dojamės pilniau nei bet kuria
me kitame 'krašte.

Dėkojame, kad visuotiniame 
žmonijos minčių maišatyje, 
gundymų chaose, nuolankavi- 
me prieš melą, kapituliacijoje 
prieš vergiją leido šiam kraš
tui būti priekyje tų, kurie dau
giau nei bet 'kuris kitas stoja 
už asmenų ir tautų laisvę.

Dėkojame, kad leido išaugti 
mūsų tautinėje grupėje naujom 
jėgom, kurių užsidegimas ir pa
siaukojimas pastebimai de
monstravo mūsų tautinę gyvy
bę — pozityvią ištikimybę šiam 
kraštui, jungiamasi i jo klestė
jimą ar problemas savais žy
giais (pradedant žygiu i Wash 
ingtoną, baigiant pasireiškimu 
parodoje), o taip pat savo mei
lę Lietuvai.

Dėkojame, kad po 25 metų 
mūsų tėvynės pavergimo, po 
pagausėjusio netikrų pranašų 
gundymo užmiršti tėvynės ne
priklausomybę ir apie ją nekal
bėti. nes tai priešinga vyks
tančiai realybei, — taigi dėko
jame, kad kaip tik tokiose tam
siose sąlygose leido pamatyti 
kitą realybę, kurioje niekas ki

tas taip nesuteikė visų čia esan
čių lietuvių kaip žygis už Lietu> 
vos nepriklausomybės atstaty
mą.

Dėkojame, kad po daugelio i- 
tikinėjimų apie seniosios ir nau
josios ateivijos skilimą, apie 
jaunosios kartos atsisakymą 
nuo senosios idealų, leido pa
matyti kitą realybe, kurioje sie
nos tarp generacijų nėra; ku
rioje susijungė senoji ir nau - 
joji ateivija, senoji ir jaunoji 
generacija ir naujoji generaci
ja atsistojo prieky tų žygių, 
apie kuriuos svajojo senieji.

Dėkojame Viešpačiui ir už 
tai. kad nors iš tolo matome pa
vergtoje tėvynėje gyvybę — 
prislėgti, varžomi žmonės, bet 
stengiasi kurti; gundomi ir 
prievartaujami, bet ištikimi 
gimtajam kraštui ir tą ištikimy
bę reiškia meile savo krašto 
peizažui, folklorui, savitam 
gyvenimo stiliui, kuris artesnis 
Vakaram nei Rytam, taigi ar
tesnis ir mum išeiviam nei pa
vergėjui rusui.

Dėkojame, kad Įkvėpė šio 
krašto demokratijos vyriausiam 
reiškėjui Kongresui išklausyti 
atkaklaus nuolatinio beldimosi 
ir paskelbti Lietuvos reikalu re
zoliuciją, kurios pagarsinimas 
Lietuvoje iš naujo sustiprino 
viltis, kad jie ten nėra užmirš
ti.

Dėkojame net ir už tai, kad 
leido Lietuvos kankintojam ir 
suvedžiotojam šmeižti mus, 
esančius čia Vakaruose, ir tuo 
garsinti, jog tebėra, kas kelia 
Vakaruose balsą prieš Lietuvos 
pavergimą, už laisvės jai reika
lavimą.

Tebus padėka Visagaliui ir 
už tai, kad jaučiame pareigą dė
koti. Dėkingumo jausmas reiš
kia priklausymą nuo ko kito. 
Tos priklausomybės jausmas pa
deda Įsiderinti i gyvenimą su 
kitais, o taip pat ir su nemato
ma, bet jaučiama Visagalio va
lia. kuri reiškiasi, anot Braz
džionio, ženklais ir stebuklais.

Lietuvos laisvinimo darbam 
remti veikia Tautos Fondas. 
Jo paskirti nusako statutas, pri
imtas Vliko seimo New Yorke 
1964 lapkričio 28-29. Išrašo
me tos statuto 47-57 paragra
fus:

Lietuvos laisvinimo lėšoms 
te’kti bei saugoti Vliko Valdy
bos žinioje veikia Tautos Fon
das.

Visos Lietuvos laisvinimo 
reikalams gaunamos lėšos eina 
Į Tautos Fondą.

Kiekvienas Vliko narys —or
ganizacija, kaip regimą savo da
lyvavimo Lietuvos laisvės kovo
je ženklą, kasmet įneša Tautos 
Fondui ne mažiau 'kaip 100 do
lerių.

Kas pusmetis Tautos Fondo 
valdyba pateikia raštu Vliko 
valdybai Tautos Fondo padė
ties ir Lietuvos laisvinimo lėšų 
te kimo padėties pranešimą.

Vliko seimas ar taryba gali 
sudaryti komisiją Tautos Fon
do padėčiai ir atskaitomybei pa
tikrinti.

Laisvinimo lėšų sumos iš 
Tautos Fondo į Vliko valdybos 
sąskaitą pervedamos Vliko val
dybos nutarimu.

Tautos Fondo čekiai ir raš-' 
tai pasirašomi dviejų Tautos 
Fondo valdybos narių.

Tautos Fondo valdybos pir

- GARBES SVEČIŲ TRIBŪNOJE Madison Sq. Garden lapkričio 13. Iš k. j d. — Estijos gen konsulas Joha- 
nes Kaiv, Lietuvos pasiuntinys Washingtone J. Kajeckas, prel. J. Balkūnas, A. Mažeika. Kalba A. Sniečkus.

Nuotr. V. Maželio

mininką ir savo nustatytą na
rių skaičių trejiems metams 
renka Vliko valdyba ir tvirtina 
Vliko PLB atstovų dalyvavimo 
Tautos Fondo valdyboje.

Tautos Fondo valdyba išsi- 
trenlka pirmininko pavaduoto
ją, iždininką ir sekretorių. Pir
mininkas vadovauja Tautos 
Fondui ir jam atstovauja, pir
mininko pavaduotojas pavaduo
ja pirmininką šiam pavedus. Iž
dininkas tvarko Tautos Fondo 
atskaitomybę. .Sekretorius rašo 
ir tvarko Tautos Fondo Valdy
bos posėdžių protokolus ir su
sirašinėjimą.

Savo darbui Tautos Fondo 
valdyba gaji skirti Tautos Fon
do atstovybes ar įgaliotinius. 
Tautos Fondo atstovybės ir įga
liotiniai ve:kia ir atsiskaito pa
gal Tautos Fondo valdybos ins
trukcijas.

Tautos Fondo valdyba naudo- 
dasi Vliko valdybos raštine.
Kreipimasis i LB apygardas ir 

apylinkes
Tautos Fondo valdyba nuo 

pereitų metų pabaigos iki šiam 
laikui jau kelis kartus kreipėsi 
raštais ir siuntinėjo biuletenį 
Bendruomens valdyboms pra
šydama, palyginamai, mažos 
talkos, būtent, padėti surasti 
savo vietovėse vieną ar kelis 
asmenis, kurie sutiktų būti 

Tautos Fondo įgaliotiniais ir 
rinkti aukas Lietuvos išlaisvini
mo reikalams.

Iki šiolei negauname jokios 
žinios bei paramos nors Lietu
vos išlaisvinimo kova yra da
bar pats svarbiausias mūsų už
davinys. Tautos Fondui labai 
palankia prasme š.m. gegužės 
22-23 JAV Lietuvių Bendruome
nės Taryba Philadelphijoje nu
tarė: “Skatinti LB padalinius 
pagelbėti Tautos Fondui orga
nizuojant laisvinimo tikslams 
lėšų telkimo būrelius.”

Liet. Bendruomenės talka 
Lietuvos Išlaisvinimo kovoje 
yra labai svarbi, todėl Tautos 
Fondo Valdyba dar kartą ma
loniai prašo talkininkauti: nu
rodyti asmenis — įgaliotinius 
ar prisiimti kam nors iš valdy
bos organizuoti aukotojų būre
lius, kad aukomis paremtų taip 
svarbų darbą — Lietuvos Iš
laisvinimo kovą.

Tautos Fondo ir Alto 
rinkliavos

Lėšos, kurias Vlikas gauna 
iš Amerikos Lietuvių Tarybos 
(Alto), sudaro tiktai pusę meti
nio Vliko biudžeto. Taigi Alto 
paramos nepakanka. Vlikas ne
gali su ja išsiversti. Kad - ga
lima būtų daugiau lėšų pateik
ti. Tautos Fondas per savo at
stovybes bei įgaliotinius organi

zuoja nuolatinių aukotojų būre
lius. Tie būreliai Alto rinklia
vom nekliudo. Altas renka lė
šas daugiausia minėjimuose. 
Fondas jas te kia per privačius 
asmenis, Fondo įgaliotiniai 
lanko namus ir pobūvius. Yra 
jau nemažas įgaliotinių skaičius, 
bet reikialinga daugiau. Reikė
tų sueiti dar į artimesnius ry
šius su Bendruomenės atsto
vais. prašyti talkos, gauti žmo
nių, kurie sutiktų būti įgalioti
niais. Tuo būdu galima būtų la
biau išplėsti aukų rinkimo tink
lą.

Tautos Fcndo pirmininko 
prašymas

Tautos Fondo valdybos pir
mininkas prel. J. Balkūnas ma
loniai prašo artimiausiu laiku:

1. Pranešti Tautos Fondo su

LIETUVOJE

Lietuviškus filmus gabena j Maskvą
Jonas Gricius (Augustino Gri- 

ciaus-Pivošos sūnus-, jau pasi
žymėjęs filmuotojas. yra kine
matografijos darbuotojų sąjun
gos pirmininkas Vilniuje. Ry
šium su šiomis dienomis šau
kiamu tos sąjungos vadovybės 
susirinkimu, J. Gricius paaiški
no Literatūros ir meno savait
raštyje, jog renkamasi svar - 
biausia todėl, kad reikia pasi
ruošti duoti atskaitą lapkričio 
23 Ma. ivoj įvyksiančiame kine
matografininkų suvažiavime . 
Mat, kaip ir visos Lietuvoje 
leistos žymesnės organizacijos 
(kompartija, komjaunimas, pro
fesinės. taigi ir žurnalistų, ra
šytojų, dailininkų ir kt.) taip 
ir kinematografininkų sąjunga 
yra tik priklausomas padalinys 
priedas rusų kinematografinin
kų organizacijoje, kuri savo 
keliu yra pagalbinis partijos 
centro komiteto kontroliuoja
mos valdžios įrankis tai kultū
rinės veiklos sričiai (vaikyti ir 
valdyti.

Vilniškiai kinematografinin
kai, kaip savo darbo ataskai
ta. šiemet nusiveš į Maskvą 
tris filmus: Naktis be nakvy
nės — apie vokiečių sušaudy
tą komunistą poetą Vytautą 
Montvilą, Niekas nenori mirti 
—apie 1945 ir vėlesniais me

tais Lietuvoje vykusią “klasių 
kovą”, tai yra. apie lietuvių par
tizanų kovą su rusais ir prisi
taikėliais. ir Eglė, žalčių kara
lienė — spalvotas baleto fil

darytų atstovybių sudėtį (asme
nų vardus, pavardes, pareigas, 
kiek yra prie atstovybės įgalio
tinių).

2. Siunčiant aukas prašome 
pridėti ir sąrašą aukotojų (Pa
vardes, adresus, aukos didį).

3. Tautos Fondo valdyba lau
kia siūlymų ir sumanymų, kaip 
laisvinimo lėšų telkimas galėtų 
būti labiau išplėstas ir suakty
vintas.

Tautos Fondo iždas
Nuo 1965 sausio iki spalio 

gauta: iš Alto 12,000 doL, iš 
Kanados — 2,755.50. iš Austra
lijos 622.49, iš atskirų auko
tojų — 5,727.11; banko nuošim
čių — 247.91. Viso įeigų: 21. 
352.01. Tuo pat laikotarpiu iš
laidų buvo 19,712.14 dol.
(IŠ T.F. Biuletenio Nr. 2, 1965) 

mas (E. Balsio muzika, A. Moc
kaus-V. Grivicko pastatymas).

Tai dvi duoklės politinei pro
pagandai ir vienas rusų toleruo
jamo lietuviško folklorinio pa
triotizmo pareiškimas.

J. Gricius apgailestauja, kad 
rašytojai po keleto nepasiseki
mų atitolę nuo kinematografi
ninkų ir nerašo scenarijų. (Vie
nas iš tokių nepasisekimų bu
vo Kalakutai — fi'mavo pats 
J. Gricius, pagal tėvo A. Gri
ciaus scenarijų). Tą apgailesta
vimą ryškiai iliustruoja ir fil
mas. Niekas nenori mirti: reži
sierius A. Žalakevičius ir scena
rijų tam filmui pats pasirašė. 
Šio fakto ir J. Gricius apgailes
tavimo sugretinimas su filmo 
pavadinimu skatina manyti, kad 
niekas iš rašytojų nenori kišti 
pirštų prie tokių temų.
Filmą apie Čiurlionį

‘ ‘M.K. Čiurlionis. Mintys , 
Muzika. Tapyba” — taip pava
dintą naują garsinį — spalvinį 
filmą rodė Maskvos centriniuo
se literatų rūmuose. Scenari
jaus autorius — atsidėjęs duo
menų apie Čiurlionį rinkėjas ir 
tyrinėtojas Vytautas Liandsber- 
gis. Režisierius — Algirdas 
Dausa. Tekstas — daugiausia 
paties Čiurlionio laiškų ištrau
kos. sugretintos su paveikslų 
nuotraukomis ir muzikos kom
pozicijų atranka. Vėliau (paren
gus lietuvišką įkalbėjimą?) fil
mas žadamas rodyti ir Lietuvo
je. “ (E)

MIESTELIS.
KURIS 
BUVO 
MANO

NELĖ
MAZALAITĖ

Laimėjęs “Aidų” premiją

(31)
Gvardijonas žiūrėjo su baime ir meldėsi už nelai

mingas -vėles, ir kartojo: — Viešpatie, Viešpatie, Tavo 
ugnis krašta ir skaisti, ir baisi ji yra, o nulipęs pasakė 
žmoniems: — Varpe buvo prastų priemaišų, taip kar
tais pasitaiko. Be to, jis buvo nestipriai sulydytas, jį 
teks kada nors nuleisti ir iš naujo atiduoti meistrams 
perlydyti, tiktai tada jis tiktų skelbti Dievo garbę.

O klebonui papasakojo teisybę, kas dėjosi po jo aki
mis, ir patarė, jog gal geriau iš viso nušalinti tą varg
šą varpą — nebus nė negero priminimo.

Ir klebonas padarė taip, pasitaręs su patikimais žmo
nėmis, neiškeldamas visos tiesos, tiktai šitą nevertą 
bažnyčiai dovaną pardavė kaip metalą, ir su Dievo pa
laima ir žmonių padėjimu parapija Įsigijo naują savo 
varpą, nedidelį, bet teisingo balso, ir varpininkui jau 
nereikėjo bijoti. Dar ir dėl to, kad ne varpinėje jis 
buvo — į bažnyčios bokštą įkėlė.

Tai kodėl dabar girdžiu jį — niekuomet nemačius, 
negirdėjus, žinau, kad jis skambina? Kodėl, 'kodėl? Iš 
kur jis grįžo, iš kokios pasmerkimo vietos ir vėl nusi
leido varpinėn, kaip siaubo paukštis?

Ne, jis nesako apie bajoro pragarą — bet, gal būt, 
jis skelbia, kad viskas yra netiesa — kad aš bijojau 
praeiti pro kapines, nes ten jie guli visi mano myli
mieji, mano namiškiai. Ir dėlei mano širdies skaudėji 
mo, man atrodo, kad jie vieni užpildo kapines. Kad 
jie ten guli visi — žemė naujai suversta, lyg jie ką tik
tai palaidoti. Ir jeigu mes norime aplankyti tėviškę 
— turime grįžti į ten, kur bijojom praeiti, nes nebėra 

tėviškės, ir nėra arklių, ir jų niekuomet ir ne bus. ir 
mūsų nesulauks, ’ ir mūsų žinios negavo, ir nėra nė 
vieno pažįstamo žmogaus 'Visame miestelyje. Nė vieno. 
Ir kad iš viso nieko nėra, tiktai esi ilgėsiu pririštas, 
kaip išduodančia virve, nes visiką pametęs ją pasilikai? 
Atleisk, kad atvežiau tave parodyti tiktai sielvartą.

Ir kokie skaudūs saulėlydžiai skandina viską! -kaipgi 
mes išplauksim. kaip grįšim atgal? Ir kas yra atgal?

Į ką tu žiūri, ka pamatei? Kas gali taip žibėti, kad 
reikia prisidengti kaktą? O, tai truputis bažnyčios sto
go matosi pro šventoriaus medžius — mes dar nepri
ėjome tiek, kad ji visa pasirodytų, tiktai bokštas su 
kryžiumi, ir nuožu’nus stogas — mums atrodo, jog to
dėl, kad angelai tarsi knygą atskleidžia tą stogą ir 
pasižiūri, kaip kas meldžiasi.

Mes — tai sakau, vargonininkų vaikai, ir aš. mes la
bai gerai žinojome bažnyčią, tačiau dėl maldos būtų ga
lima abejoti. Taip, mes jusdavome angelus ir buvome 
geri, kai įeidavome ir nieko nebuvo bažnyčioje —tai 
buvo kitaip, negu 'kai mamos atsiveda ir žinai, kad 
reikia melstis, kaip nurodyta. Jeigu mes vieni, mes 
stengėmės prisiartinti prie Varpelio — tačiau to nepa
vyko niekuomet.

Visi žinojo, kad Varpelis yra nepaprastas —mums 
nebuvo aišku — kas yra tas nepaprasta, tačiau jeigu 
visi žinojo, mes turėjom patirti, mes, kurie taip arti 
bažnyčios buvome — manau, vargoninkas, o aš bu
vau draugas su jo vaikais, kaip saikiau — mes priklau
sėme ten. Bet Varpelio niekas neleido liesti.

O, berniukai jau buvo pasiekę taurių pareigų — jie 
tarnavo mišioms, ir jie laikė Varpelį savo rankose daug 
kartų, ir jie kalbėjo, jog nieko — jis toks paprastas, 
menkiausias iš visų bažnytinių apeigų daiktų, bet jiems 
netikėjo jų seserys nei aš.

Varpelis buvo pajuodęs, vienas kraštas net įskilęs, 
netikusiai padarytas — sakė jie, bet gal jie nemokėjo 
žiūrėti, berniukai taip mažai supranta. O gal jie tik 
nesakė mums, slėpė, ir tik mūsų suraminimui mažino 
jį, kad mums nebūtų taip liūdna, nes meš niekuo
met negalėsim prieiti taip arti? Taip ir bus. jie 
tiktai guodė mus ir kiekvieną kartą mums nesiliaujant 

klausinėti, jie kartojo, kad Varpelis yra labai nereikš
mingas varpelis, ir tiek.

Tačiau, juk jame buvo žmogaus siela Tą žinojo vi
si, tai buvo pasakęs pats klebonas! Ir taip seniai, 
kad tada visi žmonės tekalbėjo teisybę, ir visi tikėjo 
teisybei ir teisybė negalėjo pasikeisti, ji tebebuvo: Var
pelyje yra siela.

O. mes jau tikrai ją įmatytume. jeigu tik prieitu
me arti, tiek arti, kaip altoriaus tameliai, bet mums 
to nebuvo skirta, mes vargšės mergytės!

Paskui ateina laikai, kai į tėviškę, į savo parapiją, 
yra~grįžtama tiktai trumpam, tik atsitiktinai, ir juo to
liau, juo labiau viso pasaulio reikalai pasidaro geriau 
pažįstam negu namų — tarsi esi pašauktas didelės 
svarbos darbui.

Paskui senų laikų žinojimai ir neatsakyti klausi
mai yra išmėtyti, tarsi savo vaikystės apdarus nešei 
žemyngalviui ir viskas iškrito iš kišenių, visokiose pa
kelėse, ir nebežinai kur grįžti surankioti, ir net nenori.

Iki vieną netikėtą kartą išgirsti vėl teisybę.
Mano motina buvo su manim mieste tuo metu, kai 

atvykę svetimi žmonės užsuko, ir kaip akmenį įmetė į 
namus — naujieną, mūsų parapijos bažnyčia sudegė. 
Keistas buvo gaisras — spalyje, kai perkūnas seniai 
yra užgesinęs visas savo ugnis, ir negalėjo išskelti 
bokšte varpas, lyg titnagas — tai bokšte prasidėjo, ir 
argi galėjo rusenti visą dieną nepastebėta, be dūmų, 
jei, sakysim, vaikėzai buvo įlindę nuo ryto iki bažny
čią uždarant vakariniams varpams skambant? Ar buvo 
pasislėpę plėšikai?

Niekuomet nebuvo išaiškinta, ir spėjo ugnį apgesinti 
tiek, kad sakiau tau, jog bažnyčia buvo statyta pusan
tro įkarto ir kiek galėjo, atstatė, kaip buvusią, brangųjį 
pavidalą — aš buvojau ir joje.

Bet tenoriu tau pasakyti, kaip neprakalbinama tą 
dieną ir vakarą, ir kitą dieną buvo mano motina —kaip 
buvo išneštos didžiosios vėliavos su sunkiais kotais, ir 
šventieji ant altorių, ir spalvotieji procesijų žibintai— 
ir ūmai ji pasakė viltingai:

—Kas išnešė Varpelį?
Ir tuomet aš vėl tarytumei atsiradau bažnyčioje, pus

tamsėje nuo šventoriaus klevų, ir yra tyla, kuri skamba, 
kai eini vienas per akmenines grindis — ir aš artėjau 
į Varpelį, aš norėjau paliesti sielą — ir ūmai paklau
siau motiną, ar ji žino, ar tikrai kažkada 'koks kunigas 
buvo pasakęs, kas yra Varpelyje?

Ji žinojo, ji atsiminė — klebeną, kuris buvo tokio 
lieso veido, kad galėjo atsistoti vietoj statulos ir nie
kas gyvu nepalaikytų. Ji buvo labai jauna tuo metu, 
ir jai buvo baimė tokio mokyto kunigo, tokio kitokio, 
negu buvo prieš jį ir po jo. Ir visi, turbūt panašiai 
jautė, visi parapijos žmonės, nes kai jis eidavo pro 
šalį, nors buvo tiktai vidutinio augumo, atrodė, kad ei
na pati bažnyčia — aukšta ir nepripildoma — nes jis 
atrodė labai rūstus.

Ne, jį nerūstino žmonės dėl jo kokių asmeniškų rei
kalavimų — jisai apie save visai negalvojo — bet jo 
akyse viskas buvo tiktai Dievo reikalas, ir Dievas jam 
buvo toks begalinis, kad niekas iš paprastų kasdienos 
žmonių nebuvo tinkamai vertas tarnauti Jam. Tiktai 
šventieji kankiniai, atsiskyrėliai, tiktai vienuoliai, gal 
dar karaliai, 'kurie išsižadėdavo žemiškos galybės, tik
tai skaisčios mergelės, kurios palikdavo meilę ir mo- 
tynystės džiaugsmą, ir savo jaunystę ir grožį paslėpda
vo už mūrų — tik didieji buvo tikri Dievo garbinto
jai. Tik tie, kurie dabai daug galėjo teikti Dieviui —iš
sižadėdami daug.

Ką gi reiškė tik žmogus? Mažasis? Kurio visi rūpes
čiai priklausė žemei, kuris tik septintos dienos trupi
nius pavedė Dievui, kuris sukdamas rožančių, žvalgosi 
pro bažnyčios langus — ar ištvers šiandien neliję ant 
jo sausų rugių. Arba davatkėlė, sėdinti bažnyčioje kas
dieną per visas mišias, ir kreivomis sekanti artimą, kad 
jis nepakankamai pamaldus — kokia jos pačios mal
da? Davatkų ypač nemėgo klebonas, jį stačiai žeidė jų 
ilgos maldos — jos buvo pienių galvos, nuo vėjo ma
žo palietimo jos pasilieka stagarai. Jis neniekino žmo
nių, jie gyveno taip buvo Dievo skirta — bet jie negalė
jo pasiekti ankštumos, kurios jis geidė ir, kad jie, nors 
nesuprato, bet juto jo didelius galvojimus, visuomet, 
kaip sunkių sienų šešėlis, užstodavo jiems dangų.

(Bus daugiau)



WEISS & KATZ, INC.
I 187 ORCHARD ST.. N. Y. C. Tel. GR 7-1130

DIDMENŲ IR MAŽMENŲ PREKYBA
— DIDELIS PASIRINKIMAS AUDINIŲ —

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

patarnauti klijentams. Prašome užeiti ir pasižiūrėti

- HAVEN REALTY -
r OS'-PH ANDRUSIS 'nsurance

Apdraudimai gyvybes, narnų, aui"mobilių, baldų ir k Namų par 
davimas, apdraudos, Income Tax užpildymas. Mutual Funds — Pi
nigų investacijos.

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

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

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

JOHN ORMAN AGENCY
Insurance - Real Estate

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

Siųskite į Lietuvę ir SSSR
DOVANŲ SIUNTINIUS

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

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

Cor. DELANCEY, N. Y. C.

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

S. Beckensteino krautuvėse kalbama rusiškai, lenkiškai, ukrainiškai

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

Atsineškite ši skelbimą, kuris bus ypatingai įvertintos!

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 į Europą. Užeikite ir įsitikinsite!

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

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

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

RYŠIUM SU ARTĖJANČIOMIS ŠVENTĖMIS, LAIKAS 
PAGALVOTI APIE PASIUNTIMĄ SIUNTINIO — DO
VANŲ SAVO GIMINĖMS U.S.S.R.

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

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

COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.
• ATHOL, Mass. — 61 Mt. Pleasant Street ................. CH 9-6245
• Boston 18, Mass., — 271 Shawmut Avenue .................  LI 2-1767
• SO. BOSTON 27, Mass. 327 West Broadway .............  AN 8-0068
• BROOKLYN 11, N.Y. — 370 Union Avenue ...............  EV 4-4952
• BROOKLYN 7, N.Y. — 600 Sutter Avenue ...............  Ol 5-8808
• BUFFALO 6, N.Y. — 332 Fillmore Avenue ...............  TL 6-2674
• CHICAGO 22, III. — 2222 W. Chicago Avenue ...........  BR 8-6966
• CHICAGO 8, III. — 3212 So. Halstead Street ........... WA 5-2737
• CLEVELAND 13, Ohio — 904 Literary Road ...........  TO 1-1068
• DETROIT, Mich. — 730 Michigan Avenue ................. VI 1-5355
• GRAND RAPIDS, Mich. — 636-38 Bridge St., N.W. GL 8-2256
• HARTFORD 14, Conn. — 200 Franklin Av, tel. 233-8030, 246-0215
• HAMTRANCK, Mich. — 11333 Jos. Campau ...........  TO 7-1575
• IRVINGTON 11, N.J. — 762 Springfield Ave.............. ES 2-4685
• LAKEWOOD, N.J. — 126 - 4th Street ....................... FO 3-8569
• LOS ANGELES 22, Calif. — 960 So. Atlantic Blvd. .. AN 1-2994
• NEWARK.3, N.J. — 428 Springfield Avenue .............  Bl 3-1797
• NEW HAVEN, Conn. — 509 Congress Ave............................... LO 2-1446
• NEW YORK, N.Y. 10011 — 108 West 14th Street .... CH 3-3005
• NEW YORK 3, N.Y. — 39 - 2nd Avenue............................. AL 4-5456 I
• PASSAIC, NJ. — 176 Market Street ......................... GR 2-6387
• PATERSON 1, NJ. — 99 Main Street ......    MU 4-4619
• PHILADELPHIA 23, Pa. — 525 W. Girard Ave.......... PO 6-5892
• PITTSBURGH 3, Pa. — 1307 E. Carson Street .......  HU 1-2750 I
• SAN FRANCISCO, Calif. — 2076 Sutter Street ...... Fl 6-1571 I
• WATERBURY, Conn. — 6 John Street .......................  PL 6-6766
• WORCESTER, Mass. — 174 Millbury Street ..... -.... SW 8-2868
• YONKERS, N.Y. — 555 Nepperhan Ave................— GR 6-2781
• YOUNGSTOWN 3, Ohio — 21 Fifth Avenue ........... - Rl 3-0440 I

DARBININKAS

PRIE JUNGTINIŲ TAUTŲ vartų palenktos vėliavos. Nuotr. V. Maželio

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.

Atvykome Į šį kraštą 1950. 
Mūsų vyresnioji dukrelė tada 
buvo 1& metų. Lankė vietinę 
mokyklą ir labai gerai mokėsi. 
Ten susipažino su vienu ameri
koniuku, kuris, tos mokyklos 
nebaigęs, nuėjo dirbti. Mūsų 
duktė susitikinėjo su juo slap
čiomis, o mes manėme, kad 
tarp jųjų jau viskas baigta. Bu
vo mums neapsakomas smūgis, 
kai duktė mums pareiškė, kad 
ji turinti palikti mokyklą ir te
kėti. Visaip galvojome, svyra
vome, bet galų gale davėme su
tikimą. Jiedu vedė 1953. Pra
džioje visaip padėjome, šelpė
me, rėmėme.

Po keletos metų, kai turėjo 
jau du vaikučiu, tarp jų prasi
dėjo nesutikimai. Mes pergy
venome tuos nemalonumus kar
tu su dukterim, bet stengėmės 
šeimos neardyti. Keletą kartų 
ji net buvo pas mus atėjusi gy
venti su vaikais, o mes patarė
me grįžti pas vyrą. Bet jų ne
sutikimas ėjo vis prastyn. Žen
tas gėrė, mažai dirbo, mušė 
žmoną, o kartais ir vaikus.

Taip prasikankinome iki 
1958 kol galų gale įsitikinome, 
kad nėra išeities. Pasiėmėme 
vietini advokatą, o žentas pasi
ėmė savo advokatą ir prasidėjo 
visokios derybos. Žentas tada 
jau buvo gavęs apdraudos agen
to (salesman) vietą vienoje gar
sioje insurance kompanijoje ir 
pirmą kartą savo gyvenime dir-

TREMTINIŲ KAPINĖS 
VOKIETIJOJE

Vokietijoje yra dviejų rūšių 
kapinės: pastovios ir -laikinės. 
Pastoviose kapinėse reikia kas

bo pastovų ir gerą darbą. Mū
sų advokatas sužinojo, kad jis 
uždirba apie 290 del. Į savaitę. 
Žentas per savo advokatą pasiū
lė šeimai 60 dolerių į savaitę. 
Abudu advokatai surašė kažko
kius popierius, sutartis, pagal- 
kurias žentui reikės mokėti 60 
dolerių į savaitę. Jie išsiskyrė 
1962 metų gale.

Duktė su vaikais atėjo pas 
mus gyventi. Mokėdavo 25 dol. 
į savaitę. Nors mums buvo la
bai nemalonu, kai žentas atei
davo vaikų lankyti, bet mes 
kentėjome ir tylėjome. Paskui 
prasidėjo visokie nesutikimai 
tarp mūsų ir dukters, ypatin
gai dėl vaikų. Duktė pasiėmė 
butuką netoli mūsų ir atskirai 
apsigyveno. Bet sumokant jai 
už nuomą, šviesą ir kurą, nebe
lieka pinigų pragyvenimui' Duk
tė vėl nuėjo pas savo advoka
tą pasiteirauti, ar negalima bū
tų daugiau pinigų iš žento rei
kalauti. Tas sako: susitarei dėl 
60 dolerių, tai dabar laikykis 
žodžio. Jei reikia daugiau pini
gu. palik vaikus pas motiną ir 
eik dirbti.

Mums atrodo, kad tai yra 
prastas patarimas. Kur ji pa
liks vaikus, nors abu jau lanko 
mokyklą. Mums jų priežiūra ne
įmanoma, nors norėtųsi padėti. 
Ar negalima būtų daugiau 
pinigų iš tėvo gauti, nors jis 
jau antrą kartą vedęs.

Tėvai D.P. Massachusetts
—o—

Atsakymas
Paprastai toks susitarimas 

dėl žmonos ir vaikų išlaikymo 
(stipulation) yra “padaromas” 

skyrybų sprendimo (divorce de
cree) dalimi. Teisiškai tai vadi
nama “Incorporation by refe
rence”. Tekiais atvejais aišku, 
kad reikalui esant arba aplinky
bėms pasikeitus, galima kreip
tis į teismą, prašant “pakeisti” 
(to modify) tas “skyrybų spren
dimo” dalis, kurios liečia mate
rialinius šeimos išlaikymo rei
kalus. Teismas “neuždaro” by
los, skyryboms įvykus. Teismas 
ir toliau rūpinasi divorsuotų tė
vų vaikais. Jų priežiūros (cus
tody) ir išlaikymo klausimas pa
silieka teismo jurisdikcijoje.

Jūsų duktė turi prašyti savo 
advokato, kad jis paduotų teis
mui (Probate Court) prašymą, 
kad teismas sutiktų “peržiūrėti” 
tas sprendimo dalis, kurios lie
čia vaikų išlaikymą (petition 
for modification). Teismas, ži
noma, priims domėn tėvo fi
nansini pajėgumą, tą faktą, kad 
jis yra vėl vedęs ir gal turi dau
giau vaikų. Jūsų dukters vaikų 
amžių (ar jie reikalingi nuola
tinės motinos priežiūros) ir pa
čios dukters amžių ir jos gali
mybę darbui gauti. Visas aplin
kybes apsvarstęs, teismas nu
tars. ar dabar jūsų žento duo
dama šeimai išlaikyti suma 
yra pakankama.

IRGI "RELIGINIS" MENAS
Avellino mieste, Italijoje, pa

statyta šv. Pranciškaus bažny
čia, kurios vienoje sienoje nu
pieštas paveikslas su atominiu 
bombardavimu, koncentracijos 
lageriais antrame pasaulio ka
re, ir kt. moderniais “išradi
mais”. Tarp paveikslo figūrų 
-matyti veidai — Pijaus XII, 
Jcno XXIII, Fidel Castro, Tog
liatti. prez. Kennedy, Bertrand 
Russell, J.P. Sartre, P. Picas
so. Einšteino ir kt. Dėl pa- 
veJcslo kilo ginčas, ar tai tin
ka bažnyčiai ar kam kitam. Dėl 
ginčo užkliuvo ir pats bažny
čios šventinimas.

— Neptūno planeta atrasta 
1848 metais, bet dar iki šiol 
Neptūnas nepabaigė savo apsi
sukimo rato, kuriame buvo už
tiktas. Savo apsisukimo ratą 
baigs tik 2011 metais.

25-30 metų mokėti nuomą ir 
pačiam kapą prižiūrėti, o lai
kinės kapinės po 20-30 metų 
panaikinamos. Jei artimieji 

’ nori, gali iš laikinių kapinių 
mirusiojo palaikus perkelti į pa
stovias; toks penkėlimas kainuo
ja 100-200 dolerių.

Jei kapinės likviduojamos, 
giminės gali paminklus pasiim
ti; kitu atveju kapinių admi
nistracija su paminklais elgia
si savo nuožiūra. Balfo Cent
rui rašo iš Oldenburgo, kad 
ten kapinėse yra palaidota 38 
tautiečiai, kurių giminės di- ' 
džiąja dalimi yra Amerikoje, ta
čiau likusius savo mirusius vi
sai pamiršę. Sargas tvarko tik 
2 kapus.

Balfas prašomas pagelbėti su
tvarkyti lietuvių kapus Olden- 
burge. Ar tai Balfo uždavinys?

K.L.J.

Vienintelis Importuotojas Amerikai
Šios vokiečių gamybos Gyvenamojo — Kambario Spintos

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

JAV-se
ADOLF SCHRAGER FURNITURE, Inc.

Yorkvilės Didžiausia, Gražiausia Baldu 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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Norite geros meniškos fotografijos —
PORTRETO - SEIMOS - VAIKŲ

•vairių progų: vestuvių, krikžtynų, gimtadienių, pobūvių ir kt. nuo
traukų; norite atnaujinti seną fotografiją? Jums geromis sąlygomis 
padarys —

VYT. MAŽELIS
Tel. HYacint 7-4677

422 Menahan Street, Ridgewood, Brooklyn, N. Y.

Į

; LITAS Investing Co. Inc.
kviečia

Pirkti akcijas su garantuotu dividendu ir augančia verte 
Taupyti — atidarant sąskaitą (ligi 5^2%)
Skolintis automašinoms, namą remontui, akcijų pirkimui 

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

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

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 BRUCAS, savininkas

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

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

SIDABRINIO VARPO KEPYKLA 
Silver Bell Baking Co.

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

DALIA ir ALBERTAS RADŽIŪNAS, sav.

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

JUOZO ir IZABELĖS MISIŪNŲ

RAY’S LIQUOR STORE
Galima gauti įvairiausios rūšies amerikiečių ir importuo
tų gėrimų . . . Didžiausias pasirinkimas degtinės ir vyno.
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, degtinių, konjakų, midų 
šventėms bei kitokioms progoms

84-09 Jamaica Ave., Woodhaven 2I, N.Y..............Tel. VI 9-5077
340 Grand Street, Brooklyn II, N.Y.................. Tel. STagg 2-4329
91-15 Jamaica Avenue, Woodhaven, N.Y. — Tel. 441-4554

S & G MEAT MARKET
ANTANAS VAITKUS, vedėjas

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

A«era J JI M J J iAJ/X j A llrt JT
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Žodis Padėkos dienai

5

Už dienos kitos švęsime Pa
dėkos dieną. Šį šventė Ameriko
je daug senesnė už pačias Jung
tines Amerikos Valstybes. Ji 
siekia 1621 metus. Plymoutho 
•kolonijos gubernatorius Willi
am Bradford tais ipetais pas
kelbė viešą maldos ir padėkos 
dieną, nuėmus pirmąjį derlių 
po atvykimo iš Anglijos. Šven
tėje dalyvavo visi gyvi išlikę 
kolonistai ir jų kaimynai indė
nai.

Vėliau, imigrantam besiple
čiant Padėkos dienos buvo 
švenčiamos ir kai kuriose kito
se Amerikos vietovėse. Visam 
kraštui buvo paskelbta 1789 m. 
pirmojo Amerikos prezidento 
Washington©. Savo proklamaci
joje jis ragino “maldauti Vieš
pati, kad atleistų tautos kaltes, 
kad padidintų tikrojo tikėjimo 
pažinimą bei jo dorybių įgyven
dinimą, kad suteiktų visai žmo 
nijai tokių laikinių gerybių, ku
rios, kaip Jis vienas težino, bū
tų pačios išganingiausios”.

Dabar Padėkos diena šven
čiama kiekvienų metų lapkri
čio mėnesio ketvirtąjį ketvirta
dienį, ir ta proga skelbiama 
speciali valstybės prezidento 
proklamacija.

Kaip matyti iš prezidento 
Washington© ir 'kitų vėlesnių 
proklamacijų, Padėkos dienos 
esmę sudaro ne valgiai, nors ir 
skaniai paruošti, o nuoširdi pa
dėka Aukščiausiajam už visoke
riopas žmogui suteiktas malo
nes.

Kad Dievas laukia mūsų dė
kingumo, matome iš Senojo ir 
Naujojo Testamento. Senaja
me Šv. Rašte gausu išsireiški
mų, kur Dievas, kai tik suteik
davo žmonėms kokių malonių, 
reikalaudavo, kad jie tai atsi - 
mintų švęsdami padėkos šven
tes, atlikdami ypatingas apei
gas. Panaši Dievui dėkingumo 
pareiga pabrėžiama ir Naujame 
Testamente.

KENNEBUNKPORTO ŠV. ANTANO GIMNAZIJA žygiuoja eisenoje ,i Jungtines Tautas Nuotr. V. Maželio

L KAT. MOKSLO AKADEMIJOS METRAŠTIS IR AIDAI
Iš LKMA Židinio posėdžio Worcester, Mass.

Lapkričio 6 vakare Onos ir 
dr. Vlado Vaitkų jaukiuose na
muose įvyko Lietuvių Katalikų 
Mokslo Akademijos N. Angli
jos židinio posėdis, kuriame 
pradžioje vadovavo dr. V. Vait
kus, o vėliau židinio pirminin
kas dr. J. Navickas, pavėlavęs 
į posėdį dėl mašinos gedimo. 
Posėdyje dalyvavo 13 narių iš 
Bostono ir Worcesterio.

Posėdyje paskaitą skaitė šv. 
Kryžiaus (Holy Cross) kolegi
jos filosofijos profesorius Vai
devutis Mantautas, stengdama
sis atsakyti, kas yra žmogus. 
Prelegentas buvo surinkęs dau
gybė įvairių būdingų faktų, ku
riais grindė žmogaus asmeny
bės aiškinimą krikščioniškos 
pasaulėžiūros šviesoje. Po pa
skaitos buvo gyvos diskusijos, 
bet jos nukrypo daugiau į da- 
dabartinį studijuojantį jauni
mą.

Dr. J. Navickui prisiminus 
LKMA valdybos prašymą pa
remti Akademijos metraščio lei
dimą, Aidų redaktorius dr. J. 
Girnius pastebėjo, kad čia esa
me nereikalingo paralelizmo. 
Akademijai reikėtų apsiriboti 
tik ‘Suvažiavimo darbų’ ir di
desnių studijų leidimu, o 
straipsnius ir lėšas reikėtų pa

KUN. DR. ST. VALIUSAITIS

Dėkingumo jausmas visatos 
Kūrėjui nebuvo svetimas ir pa
goniškom pasaulio išminčiams. 
Štai garsus filosofas Epiktetas 
mokė: “Nebūk nedėkingas, o 
žmogau, Aukščiausiajai Jėgai, 
bet atsilygink dėkingumu už 
visa tai, ką esi gavęs: už gyvy
bę ir kas ją palaiko; už vaisius, 
vyną, aliejų, o labiausiai būk 
dėkingas už savąjį protą, kuris 
tau vadovauja, kad tinkamai 
juo naudotumeisi.”

Naujajame Testamente mato
me, kaip Kristus savo pavyz
džiu mus moko dėkingumo. Jis 
meldėsi, Jis dėkojo, nors jam 
kaip Dievui jokios pagalbos ne
reikėjo. Jis dėkojo, kad mes ne- 
pamirštumėm dėkoti kaip tie 
Evangelijose minimi devyni pa
gydyti raupsuotieji. Kristus pa
gydė dešimtį, o padėkoti grįžo 
tik vienas, ir tas svetimšalis 
samarietis. “Argi ne .dešimtis 
pagijo? Kur devyni?” — tar
tum nustebęs 'klausė Kristus.

Gražu, kai atskiri žmonės dė
koja Aukščiausiajam, tačiau 
dar gražiau, kai padėka vie
šai reiškia ištisos minios, vals
tybės, tautos.

Švęsdami Padėkos Dieną 
laisvame krašte ir mes, lietu 
viai, neturėtume pamiršti paro
dyti savo dėkingumo Aukščiau
siajam už mums suteiktas ma
lones. Ypač už tai, kad gyven
dami laisvame krašte ir niekie
no netrukdomi galime laisvai 
organizuotis, veikti, kurti, sa
vo tautinę kultūrą puoselėti, 
visas lietuvių tautines vertybes 
ne tik palaikyti, bet dar ir jas 
ūgdyti. O ypač už tai, kad da
bar. kai mūsų tėvynė pavergta, 
kai pavergtiesiems broliams už
čiauptos lūpos, mes turime pil
na laisvę ne vien skelbti lais
vajam pasauliui tėvynei padary

taupyti vieninteliam katalrkiš - 
kos kultūros žurnalui ‘Aidam’. 
Ta pačia proga dr. J. Grinius 
nusiskundė, kad Aidų bendra
darbių prieauglis iš baigusių 
studijas mažas, bendradarbių 
amžiaus vidurkis yra 60 metų. 
Ir žurnalo skaitytojų galėtų bū
ti daugiau. Jaunieji akademi
kai per mažai domisi.

Į naują židinio valdybą išrink
ta dr. J. Navickas, dr. P. Kala
dė, prof. kun. A. Jurgelaitis, 
dr. V. Vaitkus ir piof. V. Man
tautas. Susikaupimo prisiminta 
miręs dr. Bronius Baškys, bu
vęs židinio valdybos narys.

Balfo vajuje rugsėjo-spalio 
mėnesiais surinkta 541.75. Dr. 
Vladas Vaitkus aukojo 100 
del., po 10 dol. — J. Matulevi
čius, S. Marcinkevičius, B. Mu- 
dėnas, Skaučių Neringos tun
tas. V. Kamaitis, kun. J. Baka- 
nas, J. ir P. Mikšiai, V. Ilgūnas. 
Balfo skyriaus valdybą sudaro: 
St. Jasutis, kun. J. Steponaitis. 
O. Tarailienė ir P. Babickas. 
Aukas rinko valdybos nariai ir 
keletas savanorių. Pr.

šv. Kazimiero parapijos treti
ninkų kongregacijos vizitaciją 
spalio 3 atliko Tėv. Kęstutis M. 

tą didžią skriaudą, bet ir kovo
ti, kad toji skriauda būtų ati
taisyta, tėvynė išlaisvinta.

Nedera pamiršti padėkoti 
Dievui ir už savo garbingą kil
mę. Tą turtą pats Aukščiau
siasis mums davė. Vertinkime 
jį, didžiuckimės juo, dirbkime 
ir kovokime už tai.

Privalome dėkoti Dievui ir 
už asmenines iš Dievo gautas 
malones, apie kurias dažnai nei 
nepagalvojame, kol jų netenka
me. Būtent, už akis, kad galim 
regėti. Tūkstančiai nemato. Jie 
negali džiaugtis dienos šviesa, 
pavasario gamtos grožiu, ru
dens spalvų įvairumu. Jiems vi 
sados tamsu.

Dėkokime Dievui už ausis, 
kad galime girdėti. Tūkstančiai 
negirdi net savo motinų švel
naus balso. Jie negali girdėti 
paukštelių čiulbėjimo, savo vai
kučių krikštavimų.

Dėkokime Dievui, kad galim 
vaikščioti. Tūkstančiai negali 
nei žingsnio pažengti be kitų 
pagalbos.

Dėkokime Dievui už_sveika
tą, kad galime dirbti ir save 
aprūpinti. Tūkstančiai norėtų 
dirbti, bet negali, neturi svei
katos. Jie priversti gyventi iš 
kitų malonės.

Pagaliau dėkokime Dievui už 
valgį, drabužį, kad turime ką 
valgyti, apsirengti. Milijonai gu
la ir kelia alkani. Milijonai mo
tinų neturi nei duonos pintos, 
nei pieno lašo išalkusiam savo 
kūdikiui. Tūkstančiai ir šioje 
Padėkos dienoje mirs iš bado, 
kai mes sėsime prie įvairiau
siais skanėstais apkrautų stalų.

Nedėkingas žmogus — sava
naudis žmogus!

Būkite dėkingi, moko tautų 
apaštalas Šv. Povilas. Būkime!
(Kun. dr. Stasio Valiušaičio kal
ba, pasakyta “Lietuvos Atsimi
nimų” radijo programoje 1965. 
XI.20.)

Butkus. O.F.aM. Vizitatorius pa
sakė prasmingą pamokslą ir su
teikė generalinę absoliuciją. Pri
imtos dvi naujos narės. Išrink
ta nauja valdyba: pirm. J. Mi
liauskienė, vicepirm. M. Girai- 
tienė, sekr. M. Miner, ižd. U. 
Dulskienė, ligonių slaugės — 
Vyšniauskienė ir Kisielaitienė.

Meno mėgėju ratelis lapkri
čio 7 pradėjo repeticijas su nau
ju choro vadovu muziku Z. 
Snarskiu. Šiam chorui vado
vavo prieš keletą metų. Pasku
tiniu laiku daug rūpinosi pran
ciškonų gimnacijos choru. Pas
kutiniu metu chorui vadovavo 
p. Pcplas iš Athol. Mass. Už jo 
aukojimąsi lietuviškai ainai, 
choro nariai nuoširdžiai dėko
ja. Choro repeticijos būna kiek
vieną sekmadienį.

šv. Kazimiero seserę rėmėjų 
skyriaus susirinkimas ir vaka
rienė įvyko lapkričio 8 parapi
jos salėje. Atsilankė klebonas 
kun. J. Jutkevičius ir parapijo
je dirbančios šv. Kazimiero se
serys. Seselių išmokyti vaikai 
gražiai gieda angliškai mišias 
kiekvieną penktadienį ir sek
madienį. Ar nebūtų galima vai
kus išmokyti ir lietuviškai gie
doti. J.M.

DARBININKAS

LIETUVOS, LATVIJOS IR ESTIJOS vėliavos prie Jugtinių Tautų vartų. Greta žygio rengėjai.
, • Nuotr. V. Maželio

JAUNIMO NAMAI IR BENDRABUTIS ANGLIJOJE
Bendrabutis pavadintas Aušros Vartų Marijos vardu

Vidurinėje Anglijoje, Not
tingham© mieste, neseniai ati
daryta nauja lietuviška įstaiga 
— bendrabutis berniukams ir 
pavadintas Aušros Vartų Dievo 
Motinos vardu. Čia gyvens ber
niukai, kurie lankys vietines 
mokyklas. Namuose dar bus 
mokoma lituanistikos.

Bendrabutį suorganizavo ku
nigai marijonai. Nupirktas tri
jų aukštų namas, buvęs viešbu
tis, nemažas plotas žemės. 
Viešbutyje yra 12 didelių kam
barių. Jie pagrindinai atremon
tuoti. perdažyti, dekoruoti, įves
tas centrinis šildymas.

BALTIMORĖS ŽINIOS
Čiurlionio ansamblio iš Cle- 

velando laukiama Baltimorėje 
šį sekmadienį, lapkr. 28 Drauge 
su ansambliu Baltimorės lietu
viai pasiruošę iškilmingai mi
nėti sidabrini sukakti.

Koncertas prasidės 2 v. po
piet lietuvių svetainės didžioje 
salėje. Į koncertą pakviesti Ma
ryland© gubernatorius J. Mil
lard Tawes ir Baltimorės mies
to majoras Theodore McKel- 
din ir kiti valstijos ir miesto 

tdidžiūnai. Po koncerto bus iš
kilmingi pietūs lietuvių svetai
nės Klevų kambaryje, kur an
samblio nariai bus skaniai pa
vaišinti. Visi Baltimorės lietu
viai kviečiami gausiai dalyvauti 
šiose iškilmėse.

Suaugusiųjų klubas lapkričio 
21 surengė malonią išvyką į 
Max Blob restauraną netoli Wa- 
shingtono. Klubo nariai su sa
vo draugais ir pažįstamais sma
giai praleido laiką šioje užeigo
je. šokiams grojo geras orkest
ras.

Sodalietės lapkričio 26. penk
tadienį, 8 vai. vak. rengia bin- 
go žaidimus. Bus gerų premi

WATERBURY, CONN. 
Kaukiu balius

Tradicinis kaukių balius ruo
šiamas skautų tėvų komiteto 
lapkričio 27 d. 7 vai. v. šv. Juo
zapo naujojoje mokykloje. De
koruotoje salėje gros plačiai iš
garsėjęs Radioncvo orkestras, 
verks skanių valgių bufetas. 
Trys gražiausios kaukės bus ap
dovanotos vertingomis dovano
mis. Skautų tėvų 'komitetas 
jau kelinti metai su dideliu pa
sisekimu surengia kaukių ba
lių, kurio pelną skiria lietu
viškam skautiško jaunimo auk
lėjimui. Tikimasi ir šiemet gau
siai svečių jaukiame priešadven- 
tiniame pasilinksminme.

(AA-^ė)
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Pirmame aukšte vienam kam
baryje yra koplyčia, kur nuo 
spalio pradžios kas sekmadie
nį būna lietuviškos pamaldos. 
Žmonės susirenka iš miestelio, 
kuriame yra apie 200 lietuviš
kų šeimų.

Dar bus pastatytas priesta
tas su sale ir kitais kambariais. 
Visa bus naudojama bendrabu
čio ir vietos lietuvių reikalam. 
Namų tvarkyti iš Londono atsi
kėlė kun. S. Matulis ir kun. J. 
Gėryba. Šios įstaigos tikslus 
taip nusako kun. S. Matulis:

1. Lietuvių berniukus, gyve

jų. Kviečia visus šio pasilinks
minimo mėgėjus ateiti i šv. 
Alfonso mokyklos salę. Pelnas 
skiriamas dovanom lietuviams 
seneliams įvairiose prieglaudo
se Baltimorėje. Sodalietės se
nelius aplankys prieš Kalėdas.
Altoriaus ir Rožančiaus drau

gijų narės susirinks šv. Alfon
so mokykloje savo metiniam 
pusryčiam sekmadienį lapkričio 
28, tuoj po 8:30 mišių. Narės 
kviečiamos dalyvauti mišiose ir 
pusryčiuose.

Šv. Kazimiero seserų rėmė
jos šaukia labai svarbų susirin
kimą šv. Alfonso mokykloje 
sekmadienį, lapkričio 28, tuoj 
po 8:30 mišių. Aptars ateities 
veikimo planus. Visos narės ra
ginamos gausiai dalyvauti.

'Day of Recollection' pamal
dos sodalietėm bus sekmadienį 
gruodžio 5 d. Sodalietės daly
vaus 8:30 mišiose. Po mišių šv. 
Alfonso salėje bus pusryčiai ir 
kun. A. Dranginio paskaita. Po 
paskaitos bus susikaupimo šv. 
Valandą. Visos narės raginamos 
dalyvauti. Jonas Obelinis

ATSIŲSTA PAMINĖTI
Jurgis Gliaudą — AGONIJA, 

romanas, kuriame vaizduoja
ma Lietuvos respublikos pasku- 
tinios dienos ir raudonosios ar
mijos įsiveržimas. Išleido Ni
dos knygų Klubas Londone 
1965 m., 408 psl., kaina ' 2.50 
dol.

J. Variakojis — 4 PĖSTININ
KU LIETUVOS KARALIAUS 
MINDAUGO PULKAS. Išleido 
Karys 1965 m., 120 psl., ilius
truota, kaina nepažymėta.

Teisininku žinios, 1965 ant
ro pusmečio numeris. Lietuvos 
Teisininkų Draugijos laikraštis, 
leidžia tos draugijos centro val
dyba, redaguoja L. Šmulkštys, 
68 psl.

nančius bendrabutyje ir iš jo 
lankančius rinktines vietines 
anglų mokyklas, mokyti litua
nistinių dalykų ir apskritai juos 
auklėti krikščioniškoje ir tauti
nėje dvasioje.

2. Vietiniam lietuvių vaikam, 
negyvenantiems bendrabutyje, 
sukurti sekmadieninę lituanisti
nę mokyklą.

3. Prireikus patalpomis leis
ti naudotis vietinėms lietuvių 
kultūrinėms pajėgoms.

4. Duoti progos vietos lietu
viams kiekvieną sekmadienį iš
klausyti savo kalba pamaldų.

Už lituanistinį mokslą nei 
bendrabutį vaikam nei atei- 
nantiem iš miesto mekėti ne
reikės.

Spalio 3 čia lankėsi Pacau!io 
Lietuvių Bendruomenės pirmi
ninkas J. Bačiūnas ir parodė fil
mą iš lietuviu tautiniu šokiu 
šventės. Buvo susirinkę vietos 
lietuviai.

Kun. S. Matulis gyveno Lon
done, dirbo lietuvių šv. Kazi
miero parapijoje, redagavo Sa’- 
tinį. Gavęs naują paskyrimą, į 
Nottinghamą perkėlė ir šalti
nio redagavimą. Kartų perkelta 
ir žurnalo administracija. Pen- 
keris metus žurnalas ėjo iš 
Londono, (ei).

DAIL. V. K. JONYNO sukurta 
skulbtūra prie Vatikano paviljono.

PADĖKA
Dailininko Vytauto K. Jony

no baraijefas, kuris pasaulinė
je parodoje puošė Vatikano pa- 
vilijcno centrinę sieną, jau yra 
atvežtas į Kennebunkportą kur 
bus patalpintas naujai statomo
je pranciškonų koplyčioje. Kū
rinys vaizduoja kovojančią, ken
čiančią ir triumfuojančią baž
nyčią. Jis yra 27 pėdų aukščio 
įr 21 pločio. Pranciškonai šir
dingai dėkoja dailininkui Jony
nui už šią didelės vertės ir isto
rinę dovaną.

Tėv. Jurgis Gailiušis, OFM 
Vienuolyno Viršininkas

— Dr. Petras Daužvardis, Lie
tuvos gen. konsulas Chicagoje, 
yra sulaukęs 70 metų sukak
ties. Šiemet taip pat suėjo 40 
metų, kaip yra diplomatinėje 
tarnyboje.

— Prel. P. Marcinkus vado
vavo Vatikano delegacijai tarp
tautiniame katalikų suvažiavi
me Šveicarijoje, Ženevoje; su
važiavime buvo svarstomi emi
gracijos reikalai. Prel. P. Mar
cinkus yra asmeninėje popie
žiaus Pauliaus VI tarnyboje. Jis 
rūpinosi popiežiaus kelione į 
Indiją ir į JAV. Popiežiui lan
kant New Ycrką, prel. P. Mar
cinkus buvo daug kartų rodo
mas televizijoje. Prel. P. Mar
cinkus yra Amerikos lietuvis, 
kilęs iš Chicagos, iš šv. Antano 
lietuvių parapijos.

— Amerikos Lietuviu Tary
bos (Alto) suvažiavimo metu 
Chicagoje spalio 23-24 buvo 
gauta 780 dol. aukų. Stambes
nes aukas įteikė: Liet. R. Kat. 
Moterų Sąjunga — 25 del. Al
to skyrius Racine, Wise. —250 
dol., Estate of Michael J. Kiras 
Deed. — 500 dol.

— Kan. Feliksui Kapočiui 
šiemet suėjo 70 metų. Lietuvo
je jis buvo žinomas, kaip Kau
no bazilikos vikaras, vėliau. Ža
liakalnio klebonas ir Kauno de
kanas. Jo pastangom buvo sta
toma Kaune įspūdinga Prisikė
limo bažnyčiai kuri dabar pa
versta fabriku.Pasitraukęs nuo 
bolševikų, jis buvo paskirtas 
Švento Sosto delegatu lietu
viam Vokietijoje ir Austrijoje. 
Dabar yra vikaru vienoje nelie
tuvių parapijoje Chicagoje.

Laiškas redakcijai
Didžiai Gerbiama

Redakcija.
Noriu pareikšti Tamstoms 

mano pasigerėjimą taip gau
siai nuotraukomis iliustruotu 
mūsų lapkričio 13 d. manifesta
cijos aprašymu. Tuo tarpu kaip 
kita mūsų spauda pasirodė 
gan santūriai, o Grigaičio ’Nau
jienos” nesigėdim) net sunie
kinti. Tai rodo, kad mūsų tau
toje yra mažai solidarumo. Mū
sų išeiviai tiek metų gyvenda
mi svetimoje žemėje dar neiš
moko gražiai sugyventi.

Užmirštama, kad tik bendro
mis jėgomis galime atsiekti sa
vo tikslo — nepriklausomos 
Lietuvos. Reikia džiaugtis, kad 
mes, vyresnioji karta, turime 
kam perduoti tą kovą dėl nepri
klausomybės.

Tikrai garbė tiems tėvams, 
kurie savo vaikams įkvėpė to
kią meilę tėvynei, kad jie po 
25 metų gyvenimo Amerikoje, 
ne tik neužmiršo savo krašto, 
bet dargi stojo į kovą dėl jo 
nepriklausomybės.

Su pagarba
Aldona Alytienė-Šliūpaitė

JAU DABAR ...
DARBININKĄ jau dabar ga
lima užsakyti kaip kalėdinę 
dovaną. Nuo užsakymo dienos 
laikraštis bus siunčiamas iki 
1966 metų gruodžio 31 tiktai 
už 5 dolerius.

Susipažinimui siunčiama 
nemokamai. Prašome prisiųsti 
savo adresą. Tuo dar neįsipa- 
rcigojama laikraštį užsakyti.

Laikraščio leidėjai yra susi
rūpinę. kad atsirastų daugiau 
naujų skaitytojų vietoje iš
mirštančių senųjų skaitytoju 
ir rėmėjų. Naujieji skaitytojai 
pirmaisiais metais moka tik 
5 dolerius.

Dabartinė laikraščio prenu
merata 7 dol. metam to
li gražu nepadengia leidimo 
išlaidų. Tenka papildomų lėšų 
ieškoti. Tačiau laikraščio ne
norime branginti, kad daugiau 
kas galėtų jį užsisakyti.

Nepamirškime: Jau daoar 
Darbininką galima užsaky
ti kaip kalėdinę dovaną už 5 
dol. ligi 1967 sausio 1.

DARBININKO
Administracija
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To our Friends and Patrons a very joyous Thanksgiving

Anthony’s Restaurant
"A Country Restaurant“ featuring the very finest food and liquors 

Home atmosphere, family prices. Dinner from $3.50. children’s dinner $2.75 
Mr B at the Piano Bar. Fri.. Sat., and Sun. Evenings in the cocktail room 

Spring St. South Salem. N Y. SO 3-5700 
off Rt. 35 East from Saw Mill River. Pkwy.

FELICE RESTAURANT

Open 6 davs a Week 
We specialize in Shrimp 

Parmigiana. We also serve 
Jumbo Cocktails

14 Reade St. N.Y.C. 
WO 2-8275

Happy and Joyous Thanksgiving 
to all Friends and Customers

ANCHOR INN

2A<2 \v 23 PTRFFT 
NEW YORK CITY

WA 9-9856
A happy and joyous Thanksgiving to all our Friends and Customers

Belmar Wall National Bank
900 F. Street Belmar N.J. —- Route 35 and 18th Ave Wall Township N.J. 

Route 35 and Atlantic Ave Circle Plaza Manasquan N.J.
CALVIN F. WOOLEY E. V. P.
Member Federal Deposit Corp.

STELTON HARDWARE 
AND PAINT STORE

1410 Stelton Rd.. North Stelton. N.J.

BAY RIDGE LANES

30 A.M.F. Lanes 
Cocktail Lounge and

Restaurant
6301 — 8th. Ave., 
BROOKLYN, N.Y.

SH 8-0100

SALON DE PHILLIPE

Experts in Hair Styling 
Coloring and Fine Permanents 

Wigs — Sales and Service

361 Franklin Ave., 
Phone 661-1366 or 667-9707

Nutley, New Jersey

A joyous Thanksgiving Season to all our Friends and Patrons

Bruckner Manor
The best in catering for weddings, private parties X- all social functions

Up to 400 people Cocktail Lounge
For reservations and bookings call

TA 4-7272 or TA 4-7811
2778 Bruckner Blvd. Bronx. N. Y.

FRANK J. GAFFNEY 
REALTY COMPANY

Jersey C ty’s Fastest Growing 
Real Estate Company

437 West Side Ave., 
Jersey City, N. J.
Phene: 433-4334

BARRETTI CARTING CORP.
Rubbish Removal Lower Manhattan 

Dailv Service — Load or Contract 
Ashes — Rubbish ■— Garbage 

Bulletin? Material
1298 Trov Ave.. 

BROOKLYN. N.Y. 
NA 9-9596

BUCKINGHAM CHEMISTS 
101 West 57th Str. 
NEW YORK CITY 

Pharmacv — Charge Accounts 
Free Deliverv 

Call CI 7-2015 oj CI 7-2014

INDIA HOUSE 
Excellent Indian and Pakistan 

Cuisine — Indian Decor

201 E. 34 St. — New York City 
MU 4-9367

May this Thanksgiving Season bring many joys to our 
' Friends and Patrons

Evans Taxi Service Co.
Ridgewood. N. J.- 

Radio dispatched — Phone 652-6S00 
Air Ports - Piers - R.R. Stations - Bus Terminals 

Van Neste Square at Bus Terminal

GENE'S FRENCH 
RESTAURANT

French Continental Cuisine, 
Blend of New York’s East Side 

and Paris Left Bank 
Lunch — Cocktails — Dinner

959 E. Jericho Tpkt. 
Huntington, L.I.N.Y.

HA 3-9836

B.F. WELDING CO.

Boiler and General Welding

936 Fairmount St.. 
Camden. New Jersey 

609 — 964-5682

MIKE AND ALICE 
COIFFEURS

Open Late Thurs. and Friday

108 W. 69th St. New York City 
Call TR 4-1875

WAGNER’S GARAGE INC.
EST. 1915

Chrysler - Sales 
Service — Parts 

652-658 Richmond Rd.
STATEN ISLAND 
Sales — GI 7-2024 

Service and parts - - Gl 7-6200

A JOYOUS HOLIDAY SEASON 
TO ALL OUR FRIENDS AND PATRONS

First National Bank of Hope
HOPE. N. J. 

201 - 459-4200

HAINES BROTHERS

Service Station 
Open Everyday 7 AM-9 PM. 

Road Service
Expeit Auto Repairs 

Accessories
East and Chesnut Ave. 

Vineland. N.J. 
Phene 692-9793

CAFE BRITTANY

Famous For Excellent 
French Cuisine

S07 Ninth Ave.. New York City 
CI 7-9566

To our Friends and Patrons a very joyous Thanksgiving

Frank Mas ten
CUSTOM BUILT HOMES 

General Contracting Aluminum Products

Decatur Street. Columbia. N. J.
Phone 496-3285

THE CHARLES SCHEURLE 
FUNERAL HOME

Dignity and Understanding Within 
The Means of All

24 Hour Service— Parking Space 
Available

6119 Tyler Pl. W. New York. N.J.
UN 7-1S01

PARAMUS GULF INC.

Ccmy.ete Auto Repairs 
Free Pick up and Delivery 
Open Daily 7 AM to 10 PM

Sunday 8 AM to 6 PM 
Forest Ave. and Spring Valley

Road — Paramus, N.J.
Phone 261-2859

A very joyous Thanksgiving to all our Friends and Patrons

Joseph Ku linen Travel Service
Complete Domestic and International Travel 

Cruises and Tours Wedding Specialists

JAMES LOUCAS 
CLOTHING STORE

Always A Good Stock of 
Hand at Reasonable Prices 

Custom Hand Tailored Suits
Made To Your Order

213 West 35th St.,
NEW YORK CITY

Open Daily 8 to 9 P.M.
Sat. to 6 P.M.

FAIR AUTO BODY WORKS

2 Anderson Ave. 
Fairview. N. J. 

201-943-9045

Exper Repairs on all Makes 
By Trained Mechanics

PATERSON PASTRY SHOP
Specialists in Party and 

Wedding Cakes Made to Your
Special Order — Fine 

Chocclate Produced in Our 
Immaculate Commissary 
Cakes and Cockie Trays 

Italian Pastries, including 
miniatures

For Prompt Delivery Call 
201 684-0979*

87 Mai ket St. Paterson, N.J.

974 Stuvvesant Avenue. Union. N.J.
201 - 687-8220

To our Friends and Patrons a very joyous Thanksgiving

THE CARRIAGE CLUB
Always the ultimate in gracious dining 

Luncheon - Dinner - Cocktails
Facilities for private parties up to 75 persons 

Enjoy the singing of our Waiters. Waitresses, and Hostesses 
Dick and Terri De Shane, oyur Hosts

Teaneck Road and Route 4. Teaneck, N.J.

PHONE: 833-2323

LEO'S BUILDING SUPPLY 
COMPANY

Mason Supplies Paints Lumber

U.S. Route 46, Parsippany, 

New Jersey

Phone: 335-2135

FRANK ACKERMAN

Plumbing and Heating

145 Central Ave. 
Hackensack. N. J.

201 HU 7-0046

PETE'S TRUCK AND 
AUTO WRECKERS INC.

Parts and Bodies — Late
Model Parts — All Size Bodies

5625 Preston Ct.,
Brooklyn, N.Y. 

CL 1-6596

DANIELA IMPORTED SHOES

Madame Daunou Owner
13 E. 57 St. -New York City 

PL 3-2193 — PL 2-4918

KASHMIR CURRIES OF INDIA

Special Luncheon $1.25 Dinners
10S W. 45 St. New York City 

CI 7-8785

MACK FLOOR 
COVERING CORP.

E. Fischman. Prop.

96 Clay St.,

Newark, N. J.

HU 3-4521

GEORGE’S TEXACO 
SERVICE STATION

3532 Boulevard Jersey City. N.J. 
Expert Auto Repairs -— Tune Ups

Bi-ake Service — Open 7 Days

GOLDEN STAR RESTAURANT

Chinese American Cuisine 
Delicious Food at Reasonable Prices

1098 Flatbush Ave..
BROOKLYN. N.Y.

BU 4-9670

AAMCO TRANSMISSIONS 
Transmissions Are Our 

Only Business
2 Locations To Serve You 

5905 Park Ave.
W. New York, N.J. 

863 — 4700 
“Dit” Pantile 

57 Mallory Ave. 
Jersey City, N.J.

435 5800 
Jim Caulfield

BANFORD ACADEMY OF 
BEAUTY CULTURE INC.

165 West 46th Street 
New York City

Famous Since 1928

Call PL 7-0933

EAST OF EDEN
1198 Third Ave. N.Y.C.

LE 5-4600
BEACON Beauty Salon
2128 Broadway. N.Y.

EN 2-2720
East or West Side 

Finest in HiFashion Styling
Coloring Specialists
Pei manent Waving 

Wigs — Yes! — Sales and 
Service

BOMBAY INDIA 
RESTAURANT

Exotic Foods of the Finest

465 W. 125th St., 
NEW YORK City

BON BON RESTAURANT 
and COCKTAIL LOUNGE

Banquet Facilities to 300 
Persons — Entertainment 

Nitely — Tuesday -Saturday 
Harding Hwy. and Du Pont 

Road. Penns Greve, N.J.
Phone: 609-299-5150

CENTER FORD INC.
The New Ford Center of 

Attraction in Hudson County 
Galaxie — Thunderbird

Showroom:
5410 Kennedy Blvd.
West New York, N.J.

UN 7-0044
A-l Used Cars

6215 Kennedy Blvd, 
North Bergen, N.J.

UN 7-3800

SHORT HILLS GOLF RANGE

Golf Pro Shop — Miniature 
Golf

800 Morris Turnpike
SHORT HILLS. N.J.

201 PR 6-2543

THE GINGER MAN

51 West 64th Street 
Catering Supervised by 

Dionne Luchs

For Res. Call SC 4-7272 
For Catering call SC 4-7408

THE GOLDEN HOUSE 
Chinese — American 

Restaurant
A New Concept In the Finest 

of Chinese Dining 
Luncheon — Dinner — or a 
Snack — Catering to Special 
Parties and House Dinners 

Open Daily To 11:30 P.M. — 
Sat to 1 A.M.

Compo Shopping Center 
Westport, Conn. 
Phene 227-4183 

Member of Diners Club and 
American Express

THE PRIME BURGER INC.

536 Madison Ave.

New York City
Cali pl 3-4214

TRI STATE LITHO SERVICE

55 Lafayette St., 

NEWARK, N.J..

201 An 3-5739

SENIAUSIAI IR VIENA Iš PIRMIAUSIAI ĮSTEIGTA 
SIUNTINIU SIUNTIMO FIRMA VISOSE 
JUNGTINĖSE AMERIKOS VALSTYBĖSE

GLOBE PARCEL SERVICE,
INC.

GARANTUOJAME siuntinių saugų ir greitą pi įstatymą 
Jūsų giminėms j U.S.S.R. Siuntiniai garantuojami 
visais atžvilgiais.

JOKIŲ PAPILDOMŲ MOKESČIŲ siuntinio gavėjui ne
bereikia mokėti.

DIDELIS PASIRINKIMAS įvairių prekių, medžiagų, Įvai
rių produktų mūsų pagrindinėj Įstaigoj ir sky
riuose.

KAINOS be jokios konkurencijos.

GLOBE PARCEL SERVICE,
INC.

CENTRAS:
71G Walnut Street, Philadelphia, Pa.; Tel. WA 5-3455

CENTRINĖ: ĮSTAIGA NEW YORKE:
220 Park Avenue, South; Tel. 982-8410

< kampas 18-tos gatvės*

SKYRIAI VISUOSE SVARBESNIUOSE JUNGTINIŲ 
AMERIKOS VALSTYBIŲ MIESTUOSE.

MORGAN'S ESSO

Espert Tune Ups -— Brakes 
Car Washing

Open 24 Hours a Day
7 Davs A Week

3 Jones St..
Newark, N.J.

Phene: 622-4058

HARRISON AUTO BODY WORKS

Experts in Auto Painting

21 Osborne Road. Harrison. N.Y.

TE 5-3060

AIR TRUCKING 
SERVICE INC. 

Tel Star Messenger Service 
Trips to La Guardia J.F.K.

International, Newark 
Airports and Local Trucking 

251 E. 36th St. N.Y.C. 
Call MU 9-9633

C. THOMAS DE MASCO

Junk Cars Bought and Sold
Pick up Anytime anywhere

612 Muncy Ave.
Lindenhurst, N.Y.

516 MO 9-8118

VASCO'S CAFE INC

Italian Food As You Like it!
Try Our Delicious

Tomato Pies

Third and Pine’ Sts.
Camden, N. J.

NEAL STEWART
Painting Contractor 

Jersey Citv and Vicinity 
In and Out, Paperhanging 

Ce’.ctex Ceilings 
Special On Apartment House 

Windows — 2 Coats — S4 
Also Roofing — Fully 
Insured — Estimates 
Cheerfully Submitted 
Phene: 201 DE 3-2138

MICHAEL DUFF. INC

Plumbing and Heating 

5000 Hempstead Tpke. 
Farmingdale. L.I.N.Y.

MY 4-0505

PARKWAY LANES 
955 Bronx River Ave., 

Brcnx. New York

BAYSIDE LANES 
213-15 26th Ave.. 
Bayside. L.I.N.Y.

YONKERS BOWL 
1855 Central Park Ave., 

Yonkers, N. Y.

DI LAVORE'S

LIQUOR STORE 
Sal a-nd Lucille 

’imported and Domestic 
Wines and Liquors 

Prompt Free Delivery 
Call 201 — 887-1865 

137 Parsippany Rd. 
Lake Parsippany, N.J.

WELBILT AUTO 
TRANSMISSION SERVICE, INC.

All Work Dene By Expertly 
Trainee. Mechanics 
Free Pick Up and 
Delivery Service

192 Kinde.-Kamack Rd.. 
Park Ridge, N.J. 
Phone: 391 2767

NEW HEALTH FOODS
2448 Broadway
(at 91st Street)

Restricted Diet Foods 
Vitamins Juice and 

Extractors, Salad Bar

Call SU 7-1594

Ask for Mrs. B. Cohen

PATTERSON CHAIR RENTAL

191 W. Broadway, Paterson, .NJ. 

274-8178

BOSSHARD BROTHERS
Electrical Service 
Established 1915 
15 Water Street 

HACKENSACK. N. J.
201 HU 7-2785

ATLANTIC HOMES

Bellport, L.I.
516 Atlantic 6-9060

Lot Owners in Suffolk County 
See Us First — and Save!

516 — AT 6-9060

D'LCAR KENNELS

Trimming and Showing 
All Breeds

Old Sunrise Highway Ext.
Amityville. L.I.N.Y.
D.L Carswell Owner

Member P.H.A. Handlers 
Call 516 AM 4-0911

WHITNEY DUPLICATING 
CHECK COMPANY

*
406 West 31st. St.,
NEW YORK CITY

MASQUE SOUND AND 
RECORDING SHOP 

331 W 51 St. 
XEW YORK CITY 

CI 5-4623 
Complete Sound Equipment 
and Amplification Service

XAVIER HAIR STYLISTS

215-45 Northern Blvd., 
Bayside, L. L, N. Y.

Specialists In High Styling
Coloring and Permanents

Wigs — Yes! Sales and Service 
For App’t Call —

BA 5-9790 OR HA 8-7738
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@ SPORTAS
Sekmadienį futbohs

Ateinantį sekmadienį Lietu
vių Atletų Klubo futbolininkai 
turi pirmenybių rungtynes na
mie, Bushwick aikštėje, su 
Spring Valley SC. Paskutinį 
•kartą su šiuo vienetu žaista 
prieš keletą metų, kai Knicker- 
bockerio taurės varžybų baig
mėje jis buvo įveiktas 5:1. Po 
paskutiniųjų rungtynių mūsiš
kių gero pasirodymo, tikime, ir 
dabar pergalės. Pirmisios ko
mandos pradeda 2:30, o rezer
vinės 12:45.

Bavarians: LAK 0:2 (0:0)
Pereitą sekmadienį mūsų fut

bolininkam ir vėl nusišypsojo 
laimė. Pirmenybių rungtynėse 
pas bavarus laimėti 2 taškai, 
nors mūsiškiai turėjo sunkumų 
su sudėtimi. Trampas I ka
riuomenėje, o Šileikio nebuvo. 
Jų pakaitai, deja, pasirodė dar 
nepriaugę. Vis dėlto LAK lai
mėjo, nugalėdamas ,geriau ir 
gražiau žaidžiantį priešininką.

LAK žaidė tokios sudėties: 
Jankauskas; Vainius, Remeza; 
Bileris, Kulys, Malinauskas; 
Trampas D, Česnauskas, Anina, 
Budreckas, Šukys.

Kaip pasekmė rodo, rungty
nes išvežė -gynimas (visų prie
kyje Kulys). Bet šį kartą neat
siliko ir kiti. Jankauskas var
tuose darbo per daug neturė
jo. Tik antro kelinio gale nu
griebė vieną pavojingą kamuo
lį. Puolime vėl likęs be Tram- 
po. Budreckas vienų vienas pa
siekė du įvarčius ir tuo mum 
užtikrino pergalę. Pirmas įvar
tis. kritęs antro kelinio gale, pa
vyko Budreckui, nesusigaudant 
priešininko gynikam ir varti
ninkui. Antras įvartis buvo reto 
grožio. Mūsų Klemo paleistas 
šūvis iš maždaug 16 m įlėkė į 
patį viršutinį vartų kamputį. 
Viduryje aikštės daug darbo 
atliko Malinauskas. Pridėję jam 
gerą treningą, turėtume stiprų 
žaidiką. Be vargo ir užtikrintai 
dirbo gynikai Vainius-Remėza.

Rezervinė priešžaismyje (šį 
kartą su 11 žmonių, ne žaidi- 
kų) gavo pylos 1:5. Mažučiai 
žaidę šeštadieni, pralaimėjo 
Brooklynui 0:8.

Padėkos dienos vakaras
Padėkos dieną, ketvirtadienį, 

lygos vadovybei ‘susimylėjus’, 
mūsų futbolo pirmenybių rung
tynės atšauktos. Vakaras —šo
kiai Įvyks 8 vai. vak. Atletų 
Klube. Rengia pirmoji futbo
lo komanda. Atletas

PIETŲ PERTRAUKA Maironio šeštadieninėje mokykloje. Nuotr. R. Kisieliaus

SCHOOLS

St. John 
Nepomucene

Conducted by 
SCHOOL SISTERS 
OF NOTRE DAME 

SISTER THEODERIC, Principal 
3 Year Commercial Course

TO PLACE 
YOUR AD, 

CANCEL OR CHANGE 
Tel. 867-3680

“VENTA”

H. W. MALE

1150 Pembrooke St. 
Corner Jane St. 

Bridgeport, Conn.
203 - 335-7344

SERVICE

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.

AUTO HELP
for suburban Pontiac dealer, great
er volume creates several openings.

AUTO MECHANIC
must be experienced, knowledge of 
hydromatic transmission; all bene
fits. Must have workable knowledge 
of English, apply in person or call 
for appointment Blauvelt Pontiac, 
217 Bloomfield Ave. Montclair, N.J.

<201) PI 4-4141

REAL ESTATE

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. BANDŽIUKAS 
84-12 102nd Street 

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

LIETUVIŲ ADVOKATAI

Kur gauti biliety 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., Woodhaven, N.Y. Tel. HI
1- 7747.

Haven Realty (Juozas Andru
žis), 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.

Ginkaus 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 Padvarietį, 
24*2 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 N Y Apygardos Valdyba

SERVICE

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

- 206 East 86th Street
f Į **-.**, *«> (tarp 2 ir 3 Avė.)

NewYork. N. Y.
ez TeL RE44428

= 1 Vedėjas: Helmut Vollmer š
KASDIEN KONCERTAI nuo 4 vai. P P. | 

a ' Užkandžiai iš nuosavos virtuvės =
. <r Puikiausia vokiška virtuve: pietūs-vakarienė £

LIUDOS MIKULSKYTĖS

Vyrišky 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

PIRMAUJANTI DEŠRŲ PREKYBA NEW YORKE 
VOKIŠKOS SPECIALYBĖS

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.

Outstanding Smithtown vicinity and 
East — Ideal Retirement Homes 
$6,990 to $12,990

STEPHANS REALTY
2582 Middle Country Rd. (Rte. 25) 

(Jericho Tpke.) Centereach
Open 7 days, 9-7 p.m. (516) 585-7878

C. A. VOKET
VOKIETAITIS

ADVOKATAS
41-40 74th Street 

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

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

HOUSES FOR SALE
Rooming Houses Apartment Houses 

3 & 2 Family Houses 
Manhattan Brooklyn Westchester 
and Bronx Low Down Payments 
Call HU 6-6880 Mr. Murray 

740 St. Nicholas Ave N.Y.C.

Stephen Bredes, Jr
ADVOKATAS

37 Sheridan Avenue 
Brooklyn 8, N. Y. 

Telef. — APplegate 7-7083

DISPLAY
LAIDOJIMO DIREKTORIAI

GERIAUSIA DOVANA

Mozerio šveicariškas laikrodis

Labai prieinamam kainom 
(kartais net puse kainos) Sta
sys Štaras savo klientam parū
pina šveicarų Mozerio firmos 
moteriškų ir vyriškų laikrodu
ku, 18 karatu aukso, ar ne
rūdijančio metalo, žiūrovų 20x 
50 stiprumo, krokodilo odos 
išdirbinių, diržų, piniginių ir 
rankinukų) iš Argentinos, gerų 
virtuvinių peilių iš Vokietijos 
ir kvepalų iš Prancūzijos. Kreip
tis •— Stanley Štaras; 23 Men
don Str., Worcester, M ass., 
01604, Telef. 757-2034.

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

GARAGE - STORAGE
DEAD STORAGE INDOORS

Full Insurance Complete Service 
Reasonable Hudson View Garage 

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

CALVIN FORD
Local Storage and Moving 

Licenced and Bonded
Also good used Furniture for sale 
Union movers — 645 Allerton Ave 
Bronx Phone OL 2-6795. OL 2-9033

DANCE STUDIOS

DANCES

Every Friday Evening
at 8:30 P. M.

QUEEN OF ANGELS PARISH 
44-04 Skillman Avenue 
SUNNYSIDE, QUEENS

21 Years and Over

Admission S1.00

GAIL DE SANTIS’ 
DANCE STUDIO 

Ballet - Toe - Tap - Modern Jazz 
Twirling - Acrobatics - Slimnastics 

From 3 Years to 63 
418 Central Avenue. Orange 

677-0206; 677-2410

SERVICE

Nana-Rent-A-TV new rental, pur
chase plan for new 1966 TV with 
free installation, service, delivery. 
We deduct 25% or more of paid 
rental money, if you wish to pur
chase set. Call us for details. Low 
rental rates for color, black & white 
Outside antenna specialists, free es
timates — 212 BO 8-9005

THE NEW BABYLON 
BEACH HOUSE

Private bath with every room. One 
level fireproof building. Magnificent 
view Great South Bay, St. Jbseph 
Church within the area. For bro
chure and rate sheet phone collect 

516 - MO 9-3323

SCHALLER & WEBER
AUGŠCIAUSIOS KOKYBES PRODUKTAI 

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

Užeikite — įsitikinsite!

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

(Tarp 85 - 86 g-vių)
Ridgewoode — 56-54 Myrtle Ave. — VA 1-7068
Arterijoje — 28-28 Steinway 8t. — AS 4-3210

Hemprteade — 310 Front Street — IV 3t554O 
Fluehinge — 41-06 Main Street — HI 5-2552 
Jackson Heights — 82-10 37th Avenue

— DE 5-1154

PANEL TRUCK 
Light Hauling and Moving 

Rates reasonable — Call AX 7-7283 
Mon to Fri 6 PM - to 10 PM 
Sat and Sun 10 AM to 2 PM. 

ROBERT KILGO 
115-45 172 St St. Albans. N. Y.

THE HOUSE OF JADE LTD.
Mrs. Lucille Nott, Pres.

Unique Chinese Temple Jades
Original Jade Jewels
Chinese Jade Books

By appointment only
1 Belview Rd.. Highland, N. Y.

914 - 656-8204

VAITKUS

ROOFING AND SIDING 
Flat and Shingle Roof our specialty 

Leader and Gutter work. 
All jobs guaranteed Immediate 
service No job to small

Williams Days IN 9-7753

St. Bernard Pups, AKC — Rough, 
smooth, mantles, splash. From 
Champions, Imports, etc. St. 
nard Brandy Kegs

DOLOMOUNT
25 yrs of Champions

290 E. Main. Smithtown, L. I. 
(516) AN 5-5562

Ber-

Outstanding Buys LEVICK BROS.
1385 Bushwick Ave., Brooklyn 

GL 5-7174
Final clearance on ’65 Plymouths & 
Barracudas — Sale priced to move 
quickly - All cars fully equipped - 
Large selection of colors.

DUKE PHOTO STUDIO

WEDDINGS AND PARTIES 
CILDREN AND PORTRAITS 

Very Reasonable

Call LU 8-8729 studio or 866-0658
930 West End Ave N.Y.C.

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
bridge ir Bostono kolonijas že- ' 
miausiomis karnomis. Kainos tos ! 
pačios ir į kitus miestus.
Reikale šaukite — Tel. T R 6-6434

TIP - TOP TRUCKING 
TOPS 'EM ALL

Van. station wagon & panels- any
where—anytime. 2 men on van $12 
hour; 3 men on large van $16 hour.

Phone: 929-9524
929-9717

PETERS JEWELERS
Buy now and save for Christmas 

Use our lay away plan. Diamonds 
specialists since 1900 Keepsake dia
monds watches silver fine jewelry 
specialists in clock watch & jewelry 
repairing — 195 N. Wellwood Ave 
Lindenhurst Call 516 TU 4-5570

Kas norėtų skelbtis Darbininke 
prašomas skambinti:

GLenmore 2-2923

Long Island
statome įvairaus dydžio 
naujus namus, kuriuos 
galima tuoj įsigyti. Pri
imam užsakymus pasta
tyti pagal pirkėjo pagei- 
advimus ant mūsų arba 
pirkėjo žemės. Statybą 
atliekam sąžiningai pagal 
susitarimą už labai pri
einamą kainą. Visais rei
kalais kreiptis pas staty
bininką Andrių Armoną

Tel. 516 AN 1-2864

REQUEST 
RECORD

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.

Prašykite nemokamų katalogų.

RUBIBBISH REMOVAL

1073 Prospect PI.
ARTHUR WASHINGTON

PR 8-2737 
BROOKLYN. N.Y.

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.

Tel. EVergreen 7-4335

STEPHEN AR0M1SKIS
(ARMAKAUSKAS)

Graborius-Balsamuotojas
MODERNI KOPLYČIA

423 METROPOLITAN AVE.
Brooklyn, N. Y.

Didelis pasirinkimas 
Nelaukite paskutinės valandos

CHelsea 2-1079 CHelsea 2-0535

STagg 2-5043

Matthew P. Ballas
ALEX DIMANT 

FUR CO. .
RYGOS KAILINIŲ SIUVĖJAI

150 WEST 28th STREET 
NEW YORK, N.Y. 

Room 402

FUNERAL HOME
Moderni koplyčia - Air conditioned

A. J. BALTON-BALTRŪNAS
Licensed Manager
& Notary Public

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

RARE OPPORTUNITY
Hundreds of uses assure you unlimited prospects! PENGUIN Liquid 
Plastic Coatings are needed everywhere! There’s a PENGUIN 
Liquid Plastic Coating for every job that used to be done with 
ordinary finishes. You step right into a brand new. wide-open, multi
million dollar virgin market. Profits PYRAMID Automatically!
$700 Minimum—$25.000 Maximum Investment • Investment se
cured by inventory • For complete information write or call:

Area Code 3I4-AX I-I 500
PENGUIN PLASTICS & PAINT CORP.

3411 North Lindbergh Blvd. St. Ann, Missouri 63074

BE JOKIŲ PRIMOKĖJIMŲ, MUITO IR NERIBOTAME 
KIEKYJE

JŪSŲ DOVANOS 
per

PODAROGIFTS, INC.
bus pristatytos Šventėms Jūsų giminėms į namus.

Aplankykite mūsų salę, kur Jūs galite užsakyti kaip do
vaną — automobilius, motociklus, dviračius, šaldytuvus, 
radio priimtuvus, laikrodžius, foto aparatus, gražiausius, 
aukštos kokybės — pigia kaina vilnonius, šilkinius, med
vilninius audeklus ir kita ką..
Didžiausias pasirinkimas pirmos rūšies maisto produktų, 
vyno, delikatesų — Švenčių stalui.

ŠVENTĖS ARTĖJA.
Supraskite, kad tik firma

PODAROGIFTS, INC.
220 PARK AVENUE SOUTH 

(kampas 18-tos g-vės)

New York, N. Y. 10003

Telefonas 228-9547

vienintelė, kuri atstovauja VNEŠPOSYLTORGĄ priimti 
dovanoms užsakymus.

EVergreen 8-9770

Joseph Garszva
GRABORIUS 
Baisamuotojas

231 BEDFORD AVE.

Brooklyn, N. Y.

- Salinskas
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

84-02 JAMAICA AVE.
(prie Korest Parkway Station)

WOODHAVEN, N. Y.
Suteikiam garbingas laidotuves
Koplyčios nemokamai visose 
miesto dalyse; veikia ventiliacija

Tel. Virginia 7-4499

THEODORE W0LINN1N,
INC.

E. JOSEPH ZEBROWSKI 
Laidotuvių direktorius 

MODERNIŠKA KOPLYČIA 
su Air Condition

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

KARTONAS
FUNERAL HOME
280 CHESTNUT STREET
NEW BRITAIN, CONN.

Tel. BA 9-1181

CARROL
FUNERAL HOME

Inc.
PETRAS KARALIUS, sav.

Laidotuvių direktorių* 
ir balzamuotojas

74 PROVIDENCE ST.
Worcester, Mass.

PL 4-6757 PL 4-1165

A. ANDRIŠKEVIČIUS
LAIKRODININKAS

Auksas - sidabras - deimantai 
laikrodžiai 

9408 Jamaica Ave. 
Woodhaven 21, N.Y.

VI 7-2573
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NAUJIENOS,
Darbininko sekantis numeris 

dėl Padėkos dienos išeis tiktai 
’kitos savaitės pradžioje, lapkri
čio 30.

Tėv. Juvenalis Liauba. pran
ciškonų provincijos patarėjas 
ir Brooklyno vienuolyno virši
ninkas, lapkričio 23 išvyko i 
Kennebunkportą, kur dalyvaus 
pranciškonų provincijos meti
niuose posėdžiuose.

A. Keblys iš Montrealio, da
lyvavęs lapkričio 13 manifesta
cijoje, aplankė Darbininką ir 
jam paremti paaukojo penki
nę. Darbininko administracija 
reiškia nuoširdžia padėką.

Lietuvos vyčių Newarko 29 
kuopos pirmininkas K. šipaila, 
per kun. S. Valiušaiti. Įteikė 
10 dol. Darbininkui paremti. 
Maloni padėka vyčiam.

Dail. K. Žoromskio kūrinių 
paroda atidaryta lapkričio 20 
Philadelphijoje lietuviško ban
ko patalpose. Kalbėjo prof. J. 
Puzinas. Atidarymo dieną par
duota 7 paveikslai. Paroda už
daroma lapkričio 28. sekmadie
nį.

Zigmas Zubrys, 55 metų, bu
vęs Operetės choro narys, vai
dinęs Brooklyno vaidintojų tru
pėje, staiga mirė lapkričio 18 
Rochesterio ligoninėje. Velio
nis buvo braižytojas. Paskuti
niu laiku dirbo Beaver, Pa., ne
toli Pittsburgh©. Laidoti atvež
tas Į New Yorką. Buvo pašar
votas Ša’inskų laidojimo koply
čioje. Palaidotas lapkričio 23 iš 
Maspetho lietuvių bažnyčios, 
šv. Karolio kapinėse.

Ridgewoode išnomuojamas 
butas iš 4 kambarių su apšildy
mu. 3-čiame aukšte. Mėnesiui 
nuoma 62.50 dol. Skambinti 
vakarais nuo 7 v. Tel GI. 6-67 
74.

Ieškoma moteris arba mer
gaitė. mokanti anglų kalbą, ku
ri galėtų vesti raštinės darbą 
ir kartų padėtų vyriškų-mote- 
ri'kų drabužių krautuvėje. Su
sitarimui skambinti tel 849- 
7240.

ČIURLIONIO ANSAMBLIO su dirigentu Alfonsu Mikulskio. Čiurlionio koncertas bus lapkričio 27, šj šeš
tadienį, Webster salėje New Yorke.

Vienuolynai ................
Spaustuvė ..................
Keoakcija .................
Administracija

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

Tarptautinė Buvusiu Politi
nių Kalinių Federacija, kurios 
narys yra ir Lietuvių Politi
nių Kalinių Sąjunga, rengia ne
žinomo politinio kalinio pager
bimą — politinio kalinio die
ną — lapkričio 24, trečiadieni, 
6:30 v.v. Hungarian Reformed 
Church. 229 East 82 St. New 
York City.

N.Y.-N.J. Kunigų Vienybės 
susirinkimas bus lapkričio 30d. 
3 v. popiet pas prel. J. Bal- 
kūną.

IRENA GRIG ALI Ū N AITĖ, so
pranas. Čiurlionio ansamblio solis
tė, Cleveland© muzikos instituto 
studentė.

GENERALINIO KONSULO
SVEIKINIMAS

Vytautas Stašinskas, Lietu
vos generalinis konsulas New 
Yoike. Darbininko 50 metų su
kakties prcga. yra prisiuntęs 
Daibininko vyr. redaktoriui šį 
sveikinamąjį laišką:

Noriu labai nuoširdžiai pa
sveikinti Tamstą ir visą Redak
cinę Komisiją Darbininko 50 
metų sukakties proga. Lygiai 
nuoširdūs sveikinimai ir leidė
jams. Tėvam Pranciškonams.

Kaip senam Darbininko bei 
buvusios ‘Amerikos' prenume
ratoriui, ' man malonu šiąja 
reik’minga sukaktimi pasi-

Kat. Met erų Sąjungos 24 kuo
pa lapkričio 28 d. 4 v. popiet 
Angelų Karalienės parapijos 
salėje ruošia laimėjimų vaka
rą.

L.M.F. New York klubo 
mėnesinis narių susirinkimas 
įvyks gruodžio 1, trečiadienį, 
7:30 vai. vak. klubo narės E. 
Rastenienės namuose. 86-06 86 
avė. Woodhaven 21, N.Y. Na
rės kviečiamos kuo gausiau 
atsilankyti.

New Ycrko Lietuvių Vyrų 
choro koncertu susidomėjo ir 
kitos lietuvių kolonijos. Štai, 
gautomis žiniomis, būrys asme
nų į kcncertą atvyksta net iš 
Baltimorės. Baltimoriečiai esą 
vis prisimena praėjusiais metais 
puikiai pavykusį vyrų choro 
koncertą Balti morėje. Choro 
koncertas su visiškai nauja 
p’-cgrama įvyksta š.m. gruodžio 
mėn. 5 d. Franklin K. Lane 
aukš. mokyklos salėje Woodha- 
vene.

Čiurlionio ansamblyje yra 
kanklių orkestras. Be to, kon
certe dar girdėsime ir kitų pu
čiamųjų liaudies instrumentų, 
kuriuos ansamblis į New Yor
ką atsiveža pirmą kartą. Viso 
ansamblyje yra 18 instrumen
tų. Čiurlionio koncertas bus šį 
šeštadienį lapkričio 27 Webster 
salėje.

Darbininko spaudos kioske 
ne tik lietuviškos knygos ir mu
zikos plokštelės gaunamos, bet 
ir kalėdiniai atvirukai. Paštu 
siunčiant vieną dėžutę, kainuo
ja 1 dol. Kreiptis: Darbininkas, 
910 Wi’loughby Ave., Brook
lyn, N.Y. 11221, Tel. GL 2-29 
23.

džiaugti ir visokios sėkmės 
Drabininko ateičiai palinkėti.

Šiąja proga pasinaudodamas, 
labai dėkoju už .Generalinio 
Konsulato ieškomųjų asmenų 
skelbimus, kuriuos per ilgą me
tų eilę Darbininkas talpina. 
Tai didelė paslauga išblašky
tiems lietuviams.

Didelis ačiū taip pat ir už tai, 
kad nemokamai siunčiate Dar
bininką Generaliniam Konsula
tui’’.

Redakcija ir leidėjai T. T. 
Pranciškonai nuoširdžiai dėko
ja Generaliniam Konsului už 
triūso įvertinimą.

KUN. P. URBAIČIO kunigystės sukakties vaišės lapkričio 7 Maspeth. Iš k. į d. saleziečiu provincijolo atsto
vas, prel. J. Balkūnas, kun. P. Urbaitis, Vitalis Žukauskas, Vadovavęs programai. Kalba prof. J. Stukas.

Nuotr. P. Ąžuolo

ČIURLIONIO ANSAMBLIO KONCERTAS NEW YORKE
Čiurlionio meno ansamblis, 

gyvuojąs ir veikiąs Clevelande. 
šiemet baigdamas šių metų pa
vasario sezoną, minėjo reikš
mingą sukaktį: lietuviškos dai
nos garsinimo 25 metus. Pir
muosius penkerius metus an
samblio daina aidėjo po Tėvy
nės dangaus žydryne,- tuo me
tu jau aptemdyta rusų bei vo
kiečių okupacijų; antrą penk
metį skardi lietuviška daina ai
dėjo Vakarų Europos karo aud
rų nusiaubtuose miestuose; nū
dien, daugiau penkiolikos me
tų, ansamblis savo daina guo
džia Amerikos lietuvių širdis.

Nors ansamblio jubiliejus 
Clevelande gražiai ir įspūdin
gai jau praskambėjo, bet jo ai
das tebesklinda gausesnėse lie
tuvių kolonijose, štai ansamb
lis kviečiamas koncertam New 
Yorkan ir Baltimorėn. New 
Yorke koncertas įvyks lapkri
čio 27, šeštadienį. Koncertą 
ruošia JAV LB New Yorko 
apygardos vadovybė. Baltimo-

PADĖ KA
Š. m. spalio 4 motociklo ka

tastrofoje tragiškai žuvo mano 
vyras, fotografas

Vytas Valaitis
Didžios nelaimės ir didžio 

liūdesio dienose patyriau daug 
nuoširdumo, bičiulystės ir mei
lės. Neįmanoma visų išvardinti. 
Dėkojam visiem už gėles prie 
karsto, už užprašytas mišias, 
užuojautas asmeniškai, laiškais, 
laikraščiuose.

Nuoširdžiai dėkojam visiem 
už visa!

Vanda Valaitienė ir dukros
— Daiva, Gina ir Rima

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

SeStadieniais iki filmos pabaigos; 
Trečiadieniais — 12 vai. dienos.

Lapkričio 26 iki gruodžio 1, 1965
Įspūdinga, aktualios temos filmą —
“DER VERUNTREUTE HIMMEL”

Vaidina:
A. Rosar, H. Holt, V. de Kowa ir k. 

Briedinė filmą:
“Romance in Venedig”

Ir vėliausia vok. Įvykių apžvalga.

rėš mieste koncertas bus lap
kričio 28, sekmadienį. Čia kon
certu rūpinasi Albina ir Jonas 
Jakubauskai, o globėja visų 
Baltimorės lietuvių komitetas.

Abiem tiem koncertam, an
samblis be tradicinio savo dai
nų lobyno, turi paruošęs ir 
“naujienų”, kurių nebuvo net
gi Cleveland© jubiliejiniame 
koncerte. Išgirsime skudučius, 
ragelius, lumzdelius, birbynes, 
netgi ilguosius trimitus kurie, 
eile metų kabojo ant sienos 
Čiurlionio namuose. Be to, New 
Yorke ir Baltimorėje aidės — 
“Piemenėlių raliavimas”, kadai
se klausytojus žavėjęs, betgi 
ano meto jauniem giesminin
kam “išėjus į vyrus”, turėjęs 
nutilti. Dabar tą gražią dainą 
raliuos du jauni giesmininkai. 
Girdėsime atskirai dainuojant 
moteris, vyrus ir visus drauge 
su savais solistais: jauna ir 
sparčiai tobulėjanti Irena Gri- 
galiūnaitė. V. Gylys, H. Johan- 
sonas. A. Kavaliūnas. Z. Gobys 
ir V. Plečkaitis. Diriguos Čiur
lionio ansamblio vadovas muz. 
Alfonsas Mikulskis, o kanklių 
orkestrui vadovaus Ona Mikuls
kienė.

NEWARK, NJ.
N.J. Ramovės skyrius drau

ge su Lietuvių Bendruomene 
rengia Lietuvos Kariuomenės 
šventės minėjimą lapkričio 28, 
sekmadieni. Švč. Trejybės baž
nyčioje 10:30 vai. bus mišios už 
visus karius. Bus giedamos lie
tuviškos giesmės. Tuoj po pa
maldų parapijos salėje kalbės 
Stasys Gudas iš New Yorko. 
Vietos šeštadieninė mokykla at
liks programėlę.

Ieva ir Albinas Trečiokai lap
kričio 10 ‘Rotterdam’ laivu iš
plaukė į Vakarų Indiją ir Ve- 
nezuelą. Kartu keliauja Veroni
ka Budreokienė iš Elizabeth©. 
A. Siniušienė iš Brooklyno ir 
keletas kitų draugų. Trečiokai 
kelionėje išbus apie porą sa
vaičių. Venezueloje tikisi susi
tikti su ten gyvenančiais lietu
viais.

PADĖKOS DIENĄ 
LAPKRIČIO 25 
8 v. v.

FUTBOLO
I KOMANDOS 
SPORTININKAI 
VISUS KVIEČIA

ŠOKIUS 
ir 

VAIŠES
LIETUVIŲ 
ATLETŲ 
KLUBE

Auka $2.00

Čiurlionio ansamblį sudaro 
per 70 asmenų, jauni vyrai ir 
jaunutės mergaitės, taip pat ke
letas brandesnio amžiaus gies
mininkų. Tai lietuviško jauni
mo sambūris, aukojas savas 
laisvalaikio valandas lietuviškai 
dainai ir muzikai. Taigi visi 
nuoširdžiai kviečiami gausiai 
užpildyti Čiurlionio ansamblio 
koncertų sales ir savu daly
vavimu pagerbti šauniuosius 
dainininkus jų 25 metų jubilie
juje. Vytas Virsnys

SOLISTAS J. VAZNELIS daly
vaus N. Y. lietuvių vyrų choro 
koncerte, kuris bus gruodžio 5 
Franklin K. Lane mokykloje.

NEW YORKO LIETUVIŲ 
VYRŲ CHORO

.KONCERTAS
1965 m. gruodžio 5 d.

(sekmadienį)
»

(6 vai. p.p. punktualiai)

FRANKLIN K. LANE HIGH SCHOOL 
JAMAICA AVE., prie DEXTER COURT

Privažiuoti traukiniu BMT Jamaica linija iki Elderts Lane stoties

Programoje:

• VYRŲ CHORAS, ding. VI. Baltrušaičio
• solistas J. VAZNELIS
• pianistė A. KEPALAITR

Įėjimo auka $3 ar $2; studentams $1
I . X

CHORO VALDYBA

Šv. Petro parapijos CYO or
kestras daug prisidėjo prie ma
nifestacijos New Yorke puoš
numo. Žvilgančiom rausvai 
baltom uniformom berniukai ir 
mergaitės sudarė malonų įspū
dį Madison Square Garden ir 
eisenoje .New Yorko gatvėse. 
Salėje orkestras praėjo darnia 
rikiuote, grojo himnus ir mar
šus. Eisenoje žygiavo su vėlia
vomis kolonos priekyje ir trau
kė žiūrovų dėmesį. Už šį patrio
tinį žygį orkestras ir jo vado
vas kun. J. Svirskis verti visų 
nuoširdžios padėkos.

Onos Ivaškienės vadovauja
ma tautinių šokių grupė taip 
pat buvo atvykusi į manifesta
ciją, dalyvavo programoje drau
ge su kitais šokių ansambliais, 
taip pat puošė eiseną savo tau
tiniais drabužiais. Nors atsiran
da kai kurių lietuvių, kurie tau
tinius lietuvių šokius laiko ‘pa
senusiais’, bet kitaip juos įver
tino amerikietis Leo Cherne . 
■vadovavęs programai Madison 
Square Garden. Po ‘Malūno’ jis 
pareiškė: “Kol jūs šoksite savo 
tautinius šokius, bus gyva ir 
jūsų tauta”. Kaip žinome. Ona 
Ivaškienė su savo šokėjais ne
praleidžia beveik nė vienos 
didesnės lietuvių demonstraci
jos.

Lietuviai studentai iš Bosto
no. skautai akademikai ir neo- 
lituanai, dalyvavo manifestaci
joje su savo vėliavomis: salėje 
jie stovėjo prie kalbėtojų tri
būnos ir dalyvavo žygio eiseno
je.

Kazys Tamošaitis su savo sū
numis (Vytautu ir Laimiu), tu
rintieji savo radijo siųstuvus ir 
kitą aparatūrą, perdavė mani
festacijoje kalbas ir padėjo 
pravesti masinę eiseną į Jungti
nes Tautas.

Petras Butėnas laimėjo ‘Ka
rio’ žurnalo III premiją už ra
šinį apie Kostą Kalinauską, 
vieną iš 1863 metų sukilimo va
dų.

Lituanistinei mokyklai pa
remti banketas įvyks lapkričio 
28. sekmadienį, 5 vai. popiet 
Lietuvių Piliečių D-jos salėje. 
Programą atliks solistė Daiva 
Mongirdaitė. Banketą ren
gia mokyklos tėvų komitetas, 
kuriam šiais metais pirminin
kauja inž. Juozas Rasys.




