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bus tinkamos oro sąlygos

Prancūzijos didybės riteris palaidotas be pompos SrSSSSU'I
sijos Turkijoje vadovai, Turki-

Šio pirmadienio vakarą šir
dies smūgio ištiktas mirė gen. 
de Gaulle. Negrįžtamai nuo 
gyvenimo scenos pasitraukė 
paskutinis iš to būrio, kuris or
ganizavo koaliciją Hitlerio pla
nam sužlugdyti. De Gaulle pa
teko į tą būrį atsitiktinai; to
dėl jis jame neprigijo, nes su 
savo prancūziškais planais ir 
mentalitetu nepatiko nė Roose- 
veltui nė Churchilliui. Bet savo 
tautai de Gaulle buvo tas mil
žinas, kuris pakėlė Hitlerio le- 
gijonų sumindžiotą Prancūzi
jos trispalvę ir nusivedė tau
tą rezistencijos keliu.

Didesni siuntiniai 
belaisviams
Š. Vietname
Amerikos lakūnai Š. Viet

namo . nelaisvėje šiemet galės 
gauti iš savo šeimų didesnius 
kalėdinius siuntinius — vietoj 
pernai leistų 5 klg. dabar ga
lima siųsti 10 klg. (11 svarų)- 
Visi siuntiniai turi būti siunčia
mi per Maskvos paštą. Apytik
rėmis žiniomis, Š. Vietnamo 
nelaisvėje yra apie 400 Ameri
kos karių, daugumoje aviacijos 
personalas. Ikšiol Š. Vietnamo 
vyriausybė netaiko tiems be
laisviams tarptautinės konven
cijos, nes jų nenori laikyti to
kiais belaisviais, kurių reikalus 
toji konvencija tvarko.

Rusy-angly laivai 
susidūrė 
Viduržemy
Viduržemio jūroje susidūrė 

britų lėktuvnešis ir sovietinis 
laivas naikintojas. Britų laivy
nas ir aviacija šiuo metu vykdo 
ten karinius pratimus, gi so
vietinis naikintojas slankiojo 
aplinkui stebėdamas, kad kur 
daroma. Sovietų laivas esąs su
žalotas ir stipriai sutrenktas.
Manoma, kad Londonas siųs 
Maskvai protestą dėl jūrinio 
etiketo taisyklių laužymo.

Bonna-Varšuva sutartį pasirašysiančios 
Scheel grįš paskutiniam pasitarimui
Varšuva. — Lenkijos prem

jeras Cyrankiewicz skelbia, kad 
V. Vokietijos kancleris Brand- 
tas būtų labai šiltai Varšuvoje 
priimtas, jei laimingai pasibaig
tų derybos dėl santykių sutvar
kymo sutarties, dėl kurios da
bar veda derybas abiejų valsty
bių užsienio reikalų ministe
rial.

Kai Lenkijos premjeras ta 
žinia dalinosi su spauda, kiti
šaltiniai ir per kitus kanalus 
tvirtino, kad veik visos didžio
sios kliūtys esančios pašalintos 
ir Lenkijos-V. Vokietijos sutar
tis tikrai bus pasirašyta. Ir pa
kvietimas kancleriui Brandtui 
atvykti Varšuvon jau esąs į- 
teiktas ministeriui Scheel, ku
ris tos sutarties reikalu išbu
vo Varšuvoje 10 dienų.

Bet galutinės sutarties re
dakcijos dar nėra, nes Scheel 
išvyko namo paskutiniam pasi
tarimui su vyriausybe. Dar šią 
savaitę jis grįšiąs Varšuvon pa
sitarimų baigti. Manoma, kad 
ta proga jau bus galima ir jų 
inicialus ant to dokumento 
padėti. Sutarties pasirašymas į- 
vyks tik lapkričio gale (anks
čiausiai) ar gruodžio pradžioje.

Sutartį beredaguojant, susi
durta su rimtomis problemo-

Prancūzija liko našle skelbia prezidentas Pompidou
Prancūzijos garbė ir didybė 

buvo de Gaulle veiklos įkvėpi
mo šaltinis. Kadangi ir jis bu
vo žmogus, todėl klaidų neiš
vengė, tačiau likimas jį išgel
bėjo nuo tokių klaidų, kokių 
tik vieną tegalima padaryti per 
tūkstantį metų. Tokią pagun
dą likimas pakišo Hitleriui, to
dėl anas iškeliavo Anapus ne
garbingų darbų našta apsisun
kinęs.

Žymus karys, rūpestingas ir 
atsakingas valstybininkas, 
Prancūzijos didybės paskutinis 
riteris, de Gaulle palaidotas 
ketvirtadienį be jokios pom
pos savo paskutinės gyvenamo
sios vietos mažos bažnyčios 
šventoriuje. Valstybinių laido
tuvių nebuvo, nes tokia buvo 
paskutinė de Gaulle valia, iš
reikšta testamente, kurs buvo 
Prancūzijos prezidento Pompi
dou rankose. Gedulo pamaldos

Chruščevo knyga 
leidžiama ir 
Londone
Londono knygų leidėjas A. 

Deutsch praneša, kad išleis 
knygą “Chruščevas atsimena”, 
nes tai esąs labai svarbus is
torinis dokumentas. Ir jis liudi
ja, kad nėra abejonės dėl jo 
autentiškumo. Į Chruščievo 
žmonos pareiškimą, kad jos vy
ras jokių atsiminimų nėra ra
šęs, Deutsch atsakė klausimu: 
nejaugi ko kito iš jos tuo rei
kalu buvo galima laukti?

— Egiptas, Libija ir Suda
nas sutarė organizuoti visų tri
jų valstybių federaciją- Maž
daug prieš metus visi trys bu
vo sutarę pradėti karinį, ūkinį, 
politinį ir kultūrinį bendradar
biavimą. Šitoji idėja yra Nas- 
serio palikimas. Jau buvo suda
ryta 1958 metais Egipto-Sirijos 
federacija, kuri per trejus me
tus subiro, nes Sirijai nebepa- 
tiko Egipto dominacija.

mis, kurios lietė ne tik Len
kiją ir Vokietiją, bet ir paskuti
nio karo prieš Hitlerio Vokie
tiją koaliciją, kuri rezervavo 
sau daug teisių tų problemų 
tvarkyme. Kaip toji dalis tų 
problemų yra sutvarkyta sutar
tyje, bus galima kalbėti tik su
tartį paskelbus. Gandų esama 
visokių, bet dalis jų dažniau
siai nepasitvirtina.

Vienas vaizdas i* V. Vokietijos-Lenkijo* pasitarimų, vykstančių Variuvoje 
dėt santykių aunormalinimo. Du viduriniai, sėdį prie stalo, yra Lenkijos ir 
Vokietijos užsienio reikalų ministerial.

buvo Paryžiaus Notre Dame ka
tedroje, kuriose dalyvavo vy
riausybė ir užsienio valstybių 
atstovai- _

JAV atstovavo prez. Nixo- 
nas, valstybės sekretoriaus Ro
gers lydimas. Verta pažymėti, 
kad .de Gaulle ir prez. Nixonas 
buvo tie istoriniai asmenys, ku
rie per prez. Nixono vizitą Pa
ryžiuje sutaikė Prancūziją su 
Amerika. Nesantaika buvo už
silikusi nuo prez. Roosevelto 
laikų.

Į gedulo pamaldas buvo at
vykęs ir Sovietų prezidentas N. 
V. Podgorny.

Gen. de Gaulle buvo pirma
sis po karo ministeris pirmi
ninkas, sutelkęs į vyriausybę 
visas partijas, komunistų neiš- 
skiriant. Bet kai tos partijos rių buvimas ten sukėlė įtari -
vėl panorėjo šeimininkauti se
noviškai (bent du kartus per 
metus varyti vyriausybes), jis 
pasitraukė į savo kaimą netoli 
Paryžiaus ir pradėjo rašyti at
siminimus.

Ky atvyksta 
Amerikon
P. Vietnamo viceprezidentas 

Ky atvyksta į Washingtona pa
sitarimams su prez. Nixonu ir 
kitais\ vyriausybės pareigūnais. 
Saugumo sumetimais nebus 
pranešta nė apie atvykimo lai
ką, nė apie lėktuvo nusileidi
mo vietą.

Liks raketos, 
bus derybos?
Izraelio vyriausybė ieško for

mulės, kaip atnaujinti su Egip
tu taikos derybas nesudarant 
įspūdžio, kad nusileidimas dėl 
raketų palikimo paliaubų zono
je nebūtų išaiškintas kaip pri
pažinimas, kad tas raketų rei
kalas buvo tyčia pučiamas 
vanaudiškų tikslų siekiant. Mat, 
dabar jau pradėta galvoti, kad 
dabartinė Egipto vyriausybė 
tos nuolaidos gal ir negali pa-
daryti, nes kariškiai ta proga 
gali pasinaudoti valdžiai pa
grobti. Tokio pavojaus nebuvo 
Nasseriui valdant. Nauja su
irutė Egipte Izraeliui nėra da
bar pageidaujamas dalykas. At
rodo, kad JAV vyriausybė yra 
linkusi patarti Izraeliui tą ke
lią išbandyti. Ji dabar priekaiš
tų nebegali susilaukti, nes ką 
tik pasibaigusiose diskusijose J. 
Tautų gen. asamblėjoje gynė 
Izraelio tezę visu šimtu procen
tų. čia pralaimėjus, tenka iš
bandyti kitus kelius to paties 
tikslo siekiant-

Antrą kartą buvo pakviestas 
valdyti 1959, kada vyriausybė 
nebežinojo ką daryti su Alžy
ro nepriklausomybės byla. Šia
me laikotarpy jam vadovau
jant buvo įstiprintas naujos 
formos demokratinis režimas, 
garantuojąs vyriausybei ’ dau
giau pastovumo.

De Gaulle vėl pasitraukė 
1969 pavasarį, kada pralaimė
jo referendumą tokiu klausi
mu, kuris nebuvo vertas kardų

Kubon vėl grįžta 
įtartieji laivai
Po šešių savaičių pertraukos 

į Kubos pakrantes vėl grįžta 
tie patys du Sovietų laivai, ku

sa- , tariama

rną, kad rusai stato Kuboje po
vandeninių laivų bazę. Vienas 
Amerikos karinis laivas ir U-2 
lėktuvai stebi tų laivų judėji
mą. Maskva paneigė bazės sta
tymą, bet juk pats Gromyko 
anais metais apsimelavo, kai 
sėdėdamas pas prez. Kennedy 
tvirtino, jog sovietiškų raketų 
Kubai neduota ir nebus duo
dama.

Chruščevas bijo 
Kremliaus 
ligonines?
Atrodo, kad tarp sergančiu 

skelbiamo Chruščevo ir Krem
liaus valdžios viršūnės vyksta 
kova dėl jo uždarymo Krem
liaus ligoninėje.

Jau kelinta diena užsienio 
korespondentams Maskvoje 
kaišiojamos žinios, kad vykstą 
tos ligoninės gydytojų pasitari
mai apie tai, reikia ar dar ne
reikia perkelti ligonį (gal tik ta
riamą ligonį) į Kremliaus ligo
ninę. Jo liga Tasso žiniose ap- 

kaip “širdies veikimo 
susilpnėjimas”. Pereitą savait
galį gydytojai jau buvę nutarę 
Chruščevą į Kremlių perkelti, 
bet jis panorėjęs revoliucijos
šventę atšvęsti namie. Spėtina,
kad jis iš tikrųjų tos ligoninės 
bijo, nes apie ją pasakojama 
daug negerų dalykų.

Berlyne pašautas 
tusų kareivis
Berlynas. — Lapkričio 7 iš 

pasalų buvo pašautas Sovietų 
kareivis, stovėjęs sargyboje 
prie žuvusiem Sovietų kariam 
pastatyto' paminklo Berlyno 
britų zonoje. Kadangi tai bu
vo bolševikų revoliucijos šven
tė, piktadaris buvo įtartas vei
kęs politiniais motyvais- Jis da
bar jau surastas ir prisipažino, 
kad jam nepatinka V. Vokieti- 
jos-Rusijos nepuolimo sutartis, 
todėl tokiu veiksmu panorėjęs 
pareikšti savo protestą.

Jis vadinasi Weil, 21 metų, 
naciniai šovinistinių nuotaikų, 
bet gerokai susimaišęs, todėl 
bent tuo tarpu manoma, kad 
savo smanymą vykdydamas 
neturėjo bendradarbių. Bet So
vietų vyriausybės nuomones 
skelbianti Tass žinių agentūra 
tvirtina, kad tai buvusi “iš 
anksto pramatyta ir gerai su
planuota politinė provokaci
ja”. Anot Tass, piktadarį pa
siuntę tie sluoksniai, kurie ne
norį santykių sunormalinimo 
Europoje ir taikos aplink Ber
lyną. Teismo metu gal paaiš
kės, kieno pusėje teisybė. 

laužymo- Buvo pradėjęs rašyti 
antrą seriją atsiminimų, bet 
darbas liko nebaigtas. Pirmasis 
tos serijos tomas buvo šią va
sarą atspausdintas ir per dvi 
savaites išpirktas. Spausdina
ma dabar antroji laida. Būtų 
didelis nuostolis istorijai, jeigu 
nepalikta paties de Gaulle nu
rodymų tolimesniems tomams 
parašyti.

Per klaidą Sovietu Sąjungon jskridę, bet dabar jau paleisti 
Amerikos generolai: gen. C. M. McQuarrie (kairėje) ir gen. 
C. D. Scherrer.

— Kanadoje areštuotas 19 
metų darbininkas, kuris prisi
pažino dalyvavęs Quebeko dar
bo ministerio pagrobime, bet 
gįnasi nedalyvavęs jo nužudy
me. Jis išdavė kitus tris, bet 
tie dar nesurasti.

Bando satelitus 
svetimiem naikinti
Britų mokslininkas K. Gat

land skelbia, kad Sovietai ban
do satelitus, kurie turėtų nai
kinti Amerikos karinius sateli
tus.

Bandymai vykę neseniai su 
Cosmos 373, 374 ir 375 sate
litais. Cosmos 373 buvęs iš
mestas į orbitą tarp 300 ir 350 
mylių nuo žemės. Jis buvo nu
matytas taikiniu. Cosmos 374 
buvęs išmestas aukščiau, bet 
paskui buvęs nuleistas į tą pa
ti aukšti, kuriame buvo ir Cos
mos 373. Tada Cosmos 374 su
sprogo, greičiausiai signalu 
nuo žemės tyčia susprogdintas. 
Jau identifikuotos šešios jo 
stambios skeveldros.

Mirė A. Kneižys

Antanas Kneižys 1969 m.

Nashua, N. H., lapkričio 11, 
Veteranų dieną, 9 vai. vak. šir
dies smūgio ištiktas mirė Anta
nas Kneižys, 1926-51 redaga
vęs Darbininką. Laidojamas 
lapkričio 14, šeštadienį, 10 v. 
r- iš lietuvių bažnyčios.

Ankara, — Abudu Amerikos 
generolai ir Turkijos pulkinin
kas Sovietų jau paleisti ir su
grįžo atgal į Turkiją. Nedide
lis Amerikos karinis lėktuvas 
ir jo pilotas amerikietis majo
ras Russell sugrįš tada, kada 

jos ryšininko pulkininko lydi
mi spalio 21 buvo išvykę Tur
kijos karinių bazių lankyti. Tu
rėjo nusileisti Karšo aerodro
me, bet pilotas paklydo dėl blo
go oro ir įskrido į Armėniją. 
Tuojau atsiradę Migai privertė 
lėktuvą nusileisti Leninakano 
aerodrome prie pat Armenijos- 
Turkijos sienos.

Maskva tuojau sutirštino vi
są reikalą insinuacija, kad tas

Britai dar bandys paveikti Rodeziją 
duoti negrams lygias teises

Londonas. — Britų vyriau
sybė vėl'bandys tartis sū$Ro- 
dezijos vyriausybe dėl esamo 
konstitucinio ginčo sutvarky
mo, bet neturima daug vilties, 
kad kas nors iš to išeitų.

Rodeziją yra buvusi britų 
kolonija, dabar pasiskelbusi ne
priklausoma valstybe tokiomis 
sąlygomis, kurios Anglijai ne
buvo priimtinos. Svarbiausia 
sąlyga buvo ta, kad visiems gy
ventojams būtų suteiktos lygios 
teisės. Kadangi didžiąją gyven
tojų dalį ten sudaro negrai, tai 
ten buvusi baltųjų kolonistų 
mažuma susitvarkė taip, kaip 
jai patiko: sukūrė nepriklauso
mą valstybę ir kelis milijonus 
negrų paliko be balso valsty
bės reikalų tvarkyme. Įteisin
ta ir šimtaprocentinė rasinė se
gregacija. Konstitucija visai ne
numato, kad esamoji padėtis 
galėtų būti laipsniškai pakeis
ta. Negrams liko tik vienas ke
lias prie valdžios prieiti —tik 
revoliucija.

Nors nė teisiškai nė faktiš
kai Anglijos vyriausybė nebeat- 
sakinga už Rodezijos dekoloni
zaciją, tačiau J. Tautų dekolo
nizacijos komitetas teberašo 
rezoliucijas, įpareigojančias 
Angliją ginklu priversti Rode
zijos “sukilėlius” atiduoti val
džią negrams.

J. Tautų Saugumo Taryba 
yra įvedusi prieš Rodeziją vi
siems privalomas vykdyti sank
cijas, bet jos ikšiol nepajėgė 
Rodezijos paklupdyti ūkiškai: 
ji sugeba savo prekes užsie
niuose parduoti ir reikalingų 
prekių iš ten atsivežti. Daugiau
siai dėl tų sankcijų nukentėjo 
Anglija, nes neteko talpios 
rinkos, todėl parlamentas spau
džia vyriausybę tą reikalą 
greičiau sutvarkyti vienaip ar 
kitaip — arba prikalbėti Rode-

— Egipto raketos prie Suezo 
kanalo tik pasunkinusios Izrae
lio apsigynimo naštą, bet jei 
Kairas atnaujintų nusialinimo 
karą prieš Izraelį, jį laimėtų 
tikriausiai Izraelis, — skelbia 
Izraelio krašto apsaugos minis
teris Mošė Dayanas. .. 

įskridimas į Sovietų oro erdvę 
yra ne pirmas, bet mažiausiai 
dešimtas, todėl nesą jokios abe
jonės, kad tai yra daroma są
moningai. Washingtonui pa
siųstoje labai piktoje notoje sa
koma, kad sustiprinta Ameri-
kos karinė veikla prie Sovieti- 
jos sienų esanti pasidariusi pa
vojinga ir įtartina, todėl reika
laujama ją sustabdyti. Šitas So
vietų erdvės pažeidimas būsiąs
ilgai ir nuodugniai tyrinėja
mas, todėl suprantama, kad 
greito paklydėlių paleidimo ne- 
lauktina.

Taip buvo organizuojamos 
aplinkybės laimėti laiko, kurs 
buvo reikalingas atgauti iš Tur
kijos ten su Sovietų lėktuvu 
atbėgusius lietuvius Bražins
kus- Be to, ten jau buvo tuo
jau po Bražinskų atbėgę su 
lėktuvu ir keturi rusai, kurie 
taipgi nebenorėjo Rusijon grįž
ti.

Sunku suabejoti, kad ameri
kiečių ilgo nepaleidimo tikslas 
nebūtų buvęs bandymas atgau
ti Bražinskus. Buvo tikėtasi, 
kad gal pragmatiški amerikie
čiai patars Turkijos vyriausy
bei su tais lietuviais “istorijos 
nerašyti”. Bet Sovietai šį kartą 
apsiriko, todėl reikėjo tą bylą 
baigti panaudojus savo propa
gandai viską, ką buvo galima 
iš jos išpešti- Bet ir toje srity
je nė viduje nė užsienyje jie 
daug kapitalo nesusikrovė. 
Ypač viduje, nes ta proga ir 
Sovietų žmonės turėjo progos 
įsitikinti, kad Maskvos galybė 
yra ribota.

zijos vyriausybę padaryti kons
titucinį kompromisą, arba nu
traukti sankcijų vykdymą- Tuo 
tarpu parlamentas pratęsė 
sankcijų vykdymą tik vieniem 
metam.

Čekoslovakijos 
intelektualai 
sunkiai valdomi
P.raga. — Visiems Sovietų 

Rusijos satelitams buvo pri
mesta ir jos administracinė 
tvarka, ne tik ūkinė, socialinė 
ir politinė ideologija.

Žemės ūky dirbą kontroliuo
jami per . kolūkius ir valstybi
nius ūkius, pramonės darbinin
kai ir intelektualinės profesi
jos yra suspaudžiamos į profesi
nes sąjungas. Kiekvieną orga
nizacinį vienetą prižiūri atitin
kamas kompartijos pareigūnas.

Sunkiausiai į tuos rėmus bu
vo įspausti intelektualines pro
fesijas ir jas įspraustas kont
roliuoti. Tai labai ryškiai pasi
matė dabar Čekoslovakijoje, 
kuri turėjo progos išgyventi 
Dubčeko “pavasarį”.

Po sovietinės okupacijos ir 
Maskvos įsakyto sugrįžimo į 
“klasikinius” bolševikinius rė
mus, vyko valdymas ir discip
linavimas per kompartijos ir 
profesinių unijų celes. Iš pas
kutinės savaitės spaudon pate
kusių žinių matyti, kad Čeko
slovakijos intelektualinių profe
sijų organizacijos “atsiliko” 
— nepašalino iš savo tarpo tų, 
kurie laikomi apsikrėtusiais 
“reformomis”. Todėl jau pavar
totos radikalios priemonės: Ru
de Pravo tik vienos dienos lai
doje paskelbė, kad uždaryti 107 
intelektualinių unijų skyriai, ku 
rių vadovybės nesutiko pašalin
ti nepageidaujamų narių- Paša
lintųjų tarpe yra daugiausiai 
Pragos universiteto profesorių 
ir vidurinių mokyklų mokyto
ju-

Kompartijos vadas Husakas 
neseniai ragino ūkiui reikalin
gus intelektualus “naudingai” 
įsijungti į gyvenimą, bet neat
rodo, kad ikšiol jis būtų ką lai
mėjęs.
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Komunistų veiklą priglaudę universiteto
Kompartijos centro komite

tas Lietuvoje, kaip pasakojo 
M. Meškauskienė, pavedė jai 
organizuoti legalų žurnalą ir į 
jo bendradarbius įtraukti uni
versiteto bei kitus intelektua
lus. Ji pirmiausia nuėjusi pas 
prof- P. Leoną. Jo patarta esą 
kreipusis į kitus profesorius, 
pirmiausia į prof. V. Krėvę 
Mickevičių,
nių mokslų fakulteto dekaną.

Taip stengiasi pavaizduoti M, Meškauskiene (2)

humanitari-

karštai sumanymui pritaria, 
nebijo galimų sunkumų.

Su Krėve susitikinėjome kas 
savaitę, kai kada net dažniau. 
Pasikalbėjęs su savo fakulteto 
profesoriais, Krėvė pasiūlė žur
nalo leidimui pasinaudoti Vy
tauto Didžiojo universiteto Hu
manitarinių mokslų fakulteto

pėdoje, Salomėja Nėris, moky
tojavusi Panevėžyje, prof. V. 
Dubas, doc. P. Augustaitis, J. 
Banaitis, T. Tilvytis, J. Šim
kus, J. Baltušis, J. Būtėnas ir 
kiti. Vėliau buvo pakviesti 
bendradarbiauti K. Boruta, V. 
Montvila, V- Žilionis, B. Sruo
ga, L. Gira, K. Binkis, dail. St.

Taigi aš pas Krėvę-Mickevi
čių, ...—pasakoja Meškauskie
nė.

Eidama galvojau, kad su juo 
reikės kalbėti kiek “diplomatiš
kai”. Bet jis taip nuoširdžiai 
mane priėmė, kad aš jam tie
siog viską pasakiau.

— Visi nepatenkinti, visi!— 
kalbėjo jis, kiek plačiau apsi
stojus prie sumanyto leidinio 
ir- dėl būtinumo telkti nepa
tenkintuosius tautininkų val
džia. Pailiustruodamas konkre
čiais pavyzdžiais, jis pasakojo 
apie smetoninės klikos ir aukš
tosios valdininkijos išsigimimą, 
tautininkų tarpusavio riete
nas, atvirą plėšikavimą ir 
smurtą prieš savo tautą.

— Tik jau tie Suvalkijos 
valstiečių streikai, karo teis
mai, šaudymai ir dujų kame
ros! Tai visam tautininkų val
dymui uždėjo nenuplaunamą 
dėmę, — kalbėjo profeso
rius.

Krėvė buvo tikras pasako
rius. Jis kalbėjo ramiai, lėtai, 
aiškiai ištardamas, kiek dzū
kiškai išdainuodamas kiekvie
ną žodį, kiekvieną skiemenį, 
gyvai nupiešdamas daugybę 
žmonių ir įvykių.

— Taigi, toksai žurnalas tu
rėtų didžiausio pritarimo. O 
kaip jį leisti, aš pasitarsiu su 
fakulteto profesoriais.

Patarė ir man būtinai pasi
kalbėti su profesoriais V. Du
bu, B- Sruoga, doc. P. Augus- 
taičiu ir kitais. Tai aš ir pa
dariau. Sumanymui jie pritarė.

V. Krėvė-Mickevičius buvo 
karštas jaunų pažangiųjų ra
šytojų globėjas ir džiaugėsi, 
kad jiems būsianti gera proga 
pasireikšti. Ir iš tikro. Susitiki
mai ir pokalbiai parodė, kad
pažangieji rašytojai P. Cvirka, sakas ir aš. Buvo susitarta ir 
Sal. Nėris, A. Venclova, K. dėl artimiausių bendradarbių 
Korsakas, T. Tilvytis ir kiti — A. Venclova, gyvenęs Klai- 

r'.11 . . 111 _ ■ ~

Konservatorių partijoje džiaugiasi pirmą kartą istorijoje laimėję “didžiuo
sius” rinkimus — James Buckley išrinktas senatoriumi. Nuotr. V. Maželio

draugijos literatūros skyriaus 
leidykla “Universitas”, kuriai, 
£aip akademinei, nereikė
sią aukštesniųjų valdžios in
stancijų leidimo. Atsakingas 
šios leidyklos redaktorius bu
vo pats Krėvė.

Pagaliau, po keleto mėnesių 
ilgų vaikščiojimų ir pasikalbė
jimų, pavyko sukurti šio leidi
nio branduolį: prof. V. Krėvė- 
Mickevičius, P. Cvirka, K. Kor-

Žukas, M. Bulaka, M. Cvirkie- 
nė, komp. St. Šimkus, B. Dva
rionas, teatralai J. Grybauskas, 
R. Juknevičius ir daugelis kitų 
meno bei kultūros darbuotojų.

Daugiausia buvo tariamasi ir 
susitikinėjamą pas prof. V. 
Krėvę-Mickevičių bute ir uni
versiteto dekanate. Vėliau Krė
vė man išskyrė kambarėlį ket
virtame fakulteto aukšte —pa
tarlių ir priežodžių kartotekos 
būstinę.

Žurnalas buvo pavadintas 
“Literatūra”- Gaunama medžia-

JEI JŪS NORITE SIŲSTI

SIUNTINĮ-DOVANAS į LIETUVĄ
ir įvairius USSR kraštus

naudokitės patarnavimu plačiai žinomos firmos

PACKAGE EXPRESS & TRAVEL AGENCY,
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ga buvo visų kęturių peržiūri
ma, ginčytini klausimai ap- 
svarstomi. Pirmąjį jo numerį 
redagavo K. Korsakas, antrą— 
P. Cvirka, trečią — aš -. -Pir
mas “Literatūros” numeris iš
ėjo 1936 m. birželio mėn., ant
ras — liepos-rugpiūčio, trečias, 
paruoštas ir atspausdintas, fa
šistinės cenzūros buvo už
draustas ir konfiskuotas ... 
Visų trijų “Literatūros” nume
rių leidimą finansavo Spaudos 
Fondo tarnautojas Antanas 
Laskauskas (už kiekvieną nu
merį po 350 litų).

Be vyresniosios kartos veikė
jų, be jų svarios ir tokios di
delės paramos — be profeso
riaus V. Krėvės-Mickevičiaus, 
V. Dubo, B. Sruogos, V. Puti
no, doc- P. Augustaičio ir kitų 
leidyklos “Universitas” re
dakcijos narių pritarimo, pa
galiau be paties universiteto 
rektoriaus prof. M. Riomerio 
ne oficialaus, bet faktiško pri
tarimo, be paramos ir pritari
mo dar daugelio kitų įžymių ir 
paprastų eilinių inteligentų — 
šis žurnalas aplamai nebūtų iš
ėjęs.

Turiu pasakyti, kad daugu
ma šių žymių to meto veikėjų 
žinojo, kad aš ne tik buvusi 
studentė ir buvusi politinė ka
linė. Jie labai gerai žinojo, kad 
aš atstovauju Lietuvos Komu
nistų partijai ir vykdau jos į- 
pareigojimą. Tačiau niekas dėl 
to nuo manęs nenusigręžė. 
Priešingai, rodė palankumą, o 
kai kurie dargi didžiavosi sa
vo ryšiais su kovojančia parti
ja. vienaip ar kitaip jos kovą 
paremdami.

liaudies

Po “Literatūros” žurnalo už-

patalpose 
darymo M. Meškauskienė dar 
pasakoja apie kitą jai partijos 
pavestą uždavinį
fronto” organizavimą ir kaip 
bei kas jį rėmė:

Kaune Liaudies fronto pa
grindais — kalba Meškauskie
nė — buvo sudarytas inteligen
tų komitetas, i kurį įėjo P. 
Cvirka, dail. St. Žukas, agr. A. 
Žukauskas; J. Banaitis dirbo 
tarp muzikų ir teatralų (V- Ja- 
kubėnas, J. Grybauskas, R. 
Juknevičius ir kt.). Br. Žeko. 
nis dirbo tarp dailininkų. Stu
dentijos tarpe aktyviai ir pla
čiai reiškėsi studentų draugija 
“Scientia”. Gerai pasirodė tarp 
moksleivių nelegalus jaunų ta
lentų vaikinų būrelis — Ed. 
Mieželaitis, V. Mozūriūnas, A. 
Savickas, T. Černiauskas ir ki
ti.

Respublikos Liaudies Fron - 
to komitetas, gavęs žymių Lie
tuvos inteligentų sutūrimą, iš
leido kreipimąsi, kuriame bu
vo kviečiami visi dori žmonės 
teikti paramą ir kovoti dėl po
litiniu kaliniu laisvės. Amnes
tijos reikalu aš oficialiai krei
piausi Į tuometinį Rašytojų 
draugijos pirmininką L. Girą, 
rašytojus K. Binkį, S. Vainei
kiene ir kitus- Buvo sudarvta 
delegacija, į kurią įėjo rašyto
jai L. Gira, K. Binkis. S. Vai
neikienė, atsargos generolas 
Kubilius ir namų šeimininkė 
Niemcinavičienė. Su minėtu 
memorandumu visi drauge ėjo 
pas tuometinius teisingumo ir 
vidaus ministrus, reikalaudami 
laisvės politiniam kaliniam ...

(Prieš vertinant tucs M. Meš
kauskienės pasakojimus, teks 
suminėti dar vieną jos pasako
jamą mėginimą — įtraukti į 
bendrą komunistų frontą Lietu
vos demokratines partijas).

Ryšium su Bražinskais Chicagos spaudoje
Chicago Sun-Times (pasiekęs 

mus V. B. dėka) .lapkričio 4 
skyriuje “Žmonių opinija” įdė
jo Algirdo Kriščiūno, M. D., 
laišką dėl sovietinio lėktuvo 
pagrobimo ir nuvairavimo į 
Turkiją.

Bražinskai, tėvas ir sūnus, 
kurie pagrobė lėktuvą — rašo
ma laiške — buvo deportuoti 
iš Lietuvos į Rusiją, kaip ir 
100,000 kitų lietuvių bei pana
šūs skaičiai latvių bei estų, 
dėl vienos priežasties — kad 
jie mylėjo savo kraštą. Dėl to 
juos tenka laikyti politiniais 
kaliniais.

Lietuvos, Latvijos ir Estijos 
aneksijos, kurią įvykdė Sovie
tų Sąjunga 1940, nepripažino 
Jungtinės Valstybės nei kai ku
rie kiti kraštai. Laisvos Lietu
vos, Latvijos ir Estijos konsu-

latai tuose kraštuose veikia ir 
pripažįstami su pilnu diploma
tiniu atstovavimu.

Bražinskai pripažinti siekę 
laisvės, kuri teisėtai jiem pri
klauso. Jie neturėtų būti pa
kaltinami nutikusiu įvykiu, nss 
sovietinių lėktuvų Įgulos yra 
instruktuotos ir treniruotos 
sukliudyti mėginimus pabėgti. 
Mėginimas pabėgti iš Sovietų 
Sąjungos laikomas išdavimu, 
kuris baudžiamas mirtimi.

SPARTA — Rašomos mašinėlės įv. kalbomis, radio, spalv. TV, compiute- 
riai, įv. biznio mašinos — pigiausiai. Praneškite kuo interesuojatės ir fir
mų autentiškus katalogus gausite iš SPARTA sav.: J. L. Giedraitis, 10 
Barry Dr. E. Northport, N.Y. 11731. Tel. (516) 757-0055.

ANTANAS J. SAVELSKIS — lietuvis advokatas — 80-30^4 Jamaica Ave. 
Woodhaven, N.Y. 11421; telef. 296-2060, namų TW 7-3061 (nuo 9 r. iki 9 v.)

J. B. 8HALIN8-&ALINSKA8 — Laidotuvių direktorius. 84-02 Jamaica Ava 
(prie Forest Pway S la.), Woodhaven, N.Y. 11421. Suteikia garbingas laido 
tuves. Koplyčios parūpinamos visose miesto dalyse. Tel. 296-2244.

JOSEPH GARSZVA — GRABORIUS, BALSAMUOTOJAS. 2 modernios 
koplyčios. 231 Bedlord Avenue, Brooklyn, N.Y. 11211; EV 8-9770.

MATTHEW P. BALLAS FUNERAL HOME — Moderni koplyčia, Air-con
ditioned. A. J. Balton-Baltrūnas, Licensed Manager and Notary Public. 660 
Grand St., Brooklyn, N. Y. 11211; ST2-5U43.

8TEPHEN AROMISKIS (Armakauskas) — Graborius-balsamuotojas. Mo
derni koplyčia. 423 Metropolitan Avenue Brooklyn, N.Y. 11211, EV 7-4336.

BUYUS FUNERAL HOME, Mano Teixeira, Jr. laidotuvių direktorius. 426 
Lafayette St., Newark, NJ. 07105; teL MArket 2-5172. Paruošiamos gar
bingos laidotuvės. Modernios koplyčios, oras vėdinamas.

VAITKUS FUNERAL HOME. Notary Public. 197 Webster Ave. Cambridge 
Mass. Pranas Vaitkus, laidotuvių direktorius ir balsamuotojas. Moderniška 
koplyčia šermenims dykai. Aptarnauja Cambridge ir Bostonų. TR 6-6434.

RIMOS IR JUOZO BRUŽŲ vienintelė lietuviška siuntinių įstaiga didžiaja
me New Yorke, atlieka visus patarnavimus sudarant siuntinius ir užsakant 
kitas dovanas į Lietuvą. Greitas patarnavimas — žemos kainos. 370 Union 
Ave., Brooklyn, N.Y. Telef. EV 4-4952

JUOZO ANDRUŽIO Real Estate, Insurance. Apraudimas gyvybės, namų, 
automobilių, baldų ir k. Namų pardavimas, apdraudos, Income Tax užpil
dymas, Mutual Funds—pinigų investacijos. Kasdien nuo 9 iki 8 vai.; šešta
dieniais iki 6 v. pp. 87-09 Jamaica Ave., Woodhaven N.Y. 11421, VI 7-4477.

VYTAUTAS BELECKAS, sav. Winter Garden Tavern. 1883 Madison SL, 
Ridgewood, N.Y. 11227, EV 2-6440. Salė vestuvėms ir kt. pramogoms. Be 
to, duodami poiaidotuviniai pietūs. Pirmos rūšies lietuviškas maistas priei
nama kaina.

SIDABRINIO VARPO KEPYKLA - Silver Bell Baking Co. Lietuviška 11 
europietiška duona ir pyragai, šventėms, vestuvėms bei pokyliams tortai. 
Dalia ir Albertas Radžiūnas, sav. 36-38-40 Stagg St. Brooklyn, N.Y. 11206; 
ST 2-5938.

S & G MAISTO KRAUTUVĖ. Antanas Vaitkus, vedėjas. 84-04 Jamaica Ave. 
Woodhaven, N.Y. 11421, VI 9-5077; 340 Grand St. Brooklyn, N.Y. 11211, ST 
2-4329. Papigintom kainom priimame užsakymus vestuvėms ir pobūviams. 
Pristatėm į namus liet, skilandžius, sūrius. We take all orders special pries 
for Weddings and Parties. Home-made Bologna.

SUPERIOR PIECE GOODS CORP. 200 Orchard St. New York, N.Y. 10002, 
AL 4-8319. 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 patarnavimas paruošiant pakrėtus | 
Europą. Užeikite ir įsitikinsite!

VYTAUTAS MAŽELIS, fotografas — vestuvės: spalvota ir juoaa balta (ga* 
ii vykti ir į kitus miestus), portretūra, meno darbų nuotraukos ir kiti foto 
patarnavimai. 422 Menahan St. Ridgewood, N.Y. 11237; Tel. HY 7-4677.

Jei kas turėtų būti teisia
mas, tai tik Sovietų Sąjunga— 
ji ir turėtų būti teisiama tarp
tautinio teismo pagrobus ir su
naikinus laisves Lietuvai, Lat- - 
vijai ir Estijai. Tai daryda
mos, Jungtinės Tautos pradėtų 
naują savo erą po 25 metų ty
los ir neveiklumo.

NEW YORK — Lietuvos atsiminimų radio valanda šeštadieniais nuo 5 iki 
6 vai. WEVD 1330 kil. Direktorius dr. Jokūbas J. Stukas, 1467 Force Dr., 
Mountainside, N.J. 07092; tel. (201) 232-5565

New Jersey — “Music of Lithuania” — pirmadieniais, 8:05-9:00 vai. vak. 
WSOU-FM, 89.5 meg. — anglų kalba, per Seton Hall Univ, radijo stotį. 
Dir. prof. dr. Jokūbas Stukas, So. Orange, N.J. 07079.

NEW YORK — Laisvės žiburys, lietuvių ir anglų kalbomis sekmadieniais 
9-10 vai. ryto WHBI 105,9 FM banga. Vedėjas Romas Kezys, TW 4-1288, 
62-15 69th PL, Middle Village, N.Y. 11379.

PHILADELPHIA, PA. — Bendruomenės Balsas, WTEL, 860 kilocycles 
šeštadieniais nuo 1:30 - 2:30 p.p. ,1203 Green St., Philadelphia, Pa. 19123; 
PO 5-0932._________________________________________________________________

PITTSBURGH, PA. — WZUM, 1590 banga sekmadieniais 12 iki 12:30 p.p.
Vedėjas V. A. Yucius, 52 Shady St. W. Pittsburgh, Pa. 15228, tel. 563-2754.

HARTFORD, CONN. — ved. Alg. Dragūnavičius, WBMI-FM S5.7 sekma
dienį nuo 12 iki 1 p.p. — 273 Victoria Rd., Hartford, Conn., telef. 249-4502.

DETROIT, MICH. — Lietuviškų melodijų radio valanda iš WMZK-FM sto
ties, banga 98 mc. antradieniais ir ketvirtadieniais nuo 8 iki 9 v.v. Vedėjas 
Ralph Valatka, 17696 Warwick, Detroit, Mich. 48219, tel. 537-5550.

BOSTON, WORCESTER, BROCKTON, Mass. — Vedėjas P. Viščinis, 173' 
Arthur St., Brockton, Mass., tel. JU 6-7209; FM bangomis 107,9 mc. WHIL 
1430 kil. Medford, Mass, sekmadieniais nuo 11-12 vid.

ROCHESTER, N.Y. — Kultūrinė lietuviška valandėlė sekmadieniais 9-9:30 
vai ryto per WCMF-FM, 96,5 mc. Klubo valdybos pirm. Pr. Puidokas, 580 
Wilkins St. Rochester, N.Y. 14621.

BOSTON, MASS. — Vedėjas Step. M inkus, WLYN 1360 kilocycles ir FM 
101.7 banga sekmadieniais nuo 1-1:30 vai. p.p. — 502 E. Broadway, South 
Boston, Mass. 02127

LOS ANGELES, CALIF. — Kalifornijos Lietuvių Radijas — Lithuanian 
Melodies. KTYM, banga 1460 AM, šeštadieniais 12 -12:45 vai. p.p. Liet. Ra
dijo klubo pirm, ir programos ved. Stasė Pautienienė, 841 Stanford St., 
Santa Monica, Calif. 90403. Tel. 828-3779.
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Automobilių gadynėje arkliai jau darosi retenybė. Jie patraukia ir pro šalį 
važiuojantį fotografą. • Nuotr. V. Maželio

s

Lietuviškam rajone —
LIETUVIŠKA GĖLIŲ PARDUOTUVĖ

Alice’s Florist Shop
107-04 Jamaica Ave. Richmond Hill, N. Y.

--------  Gėlės įvairiom progom --------
Maloniai kviečiame kaiminystėje gyvenančius tautiečius 
atsilankyti arba paskambinti telefonu 846-5454 - 9527; va
kare: 738-1946. Čia rasite nuoširdų lietuvišką patarnavimą.

Gyvybės, ligoninės, automobilių, baldų, namų ir visos ki
tos apdraudos — asmenims, profesionalams ir biznio įstai
goms. Laisvas pasirinkimas kompanijos ir apdraudos rū
šies. Nemokamas patarnavimas ir informacija. Smulkes
nei informacijai gauti skambinkite, rašykite ar užeikite:

LITAS
SERVICE CORPORATION

94-10 Jamaica Ave. Woodhaven, N.Y. 11421 
Tel. 212-847-5522

arba
86-01 114th Street Richmond Hill, N.Y. 11418 — Tel. 212 - 441-6799

LJTAS SERVICE CORPORATION 
patarnauja nekiln. turto pirkimo-pardavimo reikaluose.
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Geroji iniciatyva
Tarp dienos ivykię dėmesys 

verta sustabdyti ties tais, ku
riuose galima įžiūrėti teigiamos 
iniciatyvos šio meto mūsų dar
buose.

★

Lapkričio 3 rinkimai — jau 
praeitis. Bet abidvi partijos te
bekalba apie savo laimėjimus. 
Demokratai džiaugiasi išlaikę 
Kongresą savo kontrolėje ir 
atėmę iš respublikonų apsčiai 
gubernat orių. Prezidentas 
Nixonas džiaugiasi “ideologi
niu sustiprėjimu”, o juo laiko
ma tai, kad iškrito kai kurie se
natoriai, kurie reiškėsi aštria 
kritika prezidento politikai.

Nesidžiaugia tik vadinami li
beralai, nes jų tradicinė tvir
tovė New Yorkas — šiuose rin
kimuose apgriauta. Įlaužta jų 
linija ir visoje Naujojoje Ang
lijoje.

Rinkimuose, atrodo, sustiprė
jo rinkiko atsižvelgimas į kan
didato asmenybę, mažiau į jo 
partiją.

Ar laimėjo ką lietuviai? Lai
mėjo viena — lietuviai rinki
muose dalyvavo aktyviau ir są
moningiau- Neabejotinai jų bal
sai buvo už tuos nuosaikes - 
nius kandidatus, kuriem yra 
svetimas chaosas viduje, sveti
ma kapituliacija prieš komu - 
nistinę ekspansiją užsieniuose.

Lietuvių aktyvesnė iniciaty
va rinkimuose reiškia jų gar
sesnį šioje daugiatautinėje vi
suomenėje balsą: esame čia ir 
mes’

Ir rinkimų organizatorių, 
bent New Yorke, tai buvo pa
stebėta: minėjo lietuvių etninę 
jėgą antroje vietoje tarp ke
liasdešimt etniniu vienetu. *» c

★

Sveikintina iniciatyva, kurią 
parodė ir teberodo eilė lietuvių 
ryšium su Bražinskų byla, 
kreipdamiesi i vietinę ameri
kiečių spaudą ir joje nušvies- 
dami padėtį, privertusią Bra

• Business Office GL 2-2923

žinskus imtis desperatiško bė
gimo.

Ta proga taikliai buvo Chi- 
cagos spaudoje atnaujintas 
klausimas: jei teisiamas, tai 
kas turi būti teisiamas? Ir at
sakyta: ne kas kitas kaip So
vietų Sąjunga, kuri sulaužė J. 
Tautų chartą, sulaužė J. Tau
tų deklaraciją apie pagrindi
nes žmogaus teises ir privedė 
žmones prie desperacijos.

Tikrai, susilaukia palankios 
opinijos nieko neturinčių revo
liuciniai žygiai prieš tuos, ku
rie yra susigrobę visas mate
rialines gėrybes, nepaisydami 
socialinio teisingumo. Negali 
nesusilaukti palankios opinijos 
desperaciniai žygiai prieš tuos, 
kurie yra užgrobę žmo
gaus laisves, nes, anot Lietuvo
je rašytų Putino Mykolaičio žo
džių, “Nėra pasauly laimės di
desnės — kaip laisvė!”

★
Dar viena gera iniciatyva 

žada rodytis New Yorke. New 
Yorko moksleivių ateitinin
kų laikraštėlis “Jaunystės ke
liu”, entuziastingai parašytas ir 
skoningai išleistas, pasiragino 
nuo šūkių pereiti prie konkre
čių darbų. Vienas iš tokių pa. 
skelbtu- darbu — bent karta 
mėnesyje visiem nariam drau
ge dalyvauti lietuviškos parapi
jos lietuviškose mišiose.

Dvasios vadas kun. J. Pakal
niškis, tą pasiryžimą sveikinda
mas, pažymėjo laikraštėly jo 
reikšmę: “Lietuvių parapijų ku
nigai mato, kaip vyresnioji kar
ta retėja lietuvių bažnyčiose. 
Savo dalyvavimu lietuviškose 
pamaldose užpildysite vyresnių 
retėjančias gretas ir pagyvinsi
te lietuviškas pamaldas”.

Nuo čia prasideda jaunųjų 
dalyvavimas lietuviškoje bend
ruomenėje. Reikia manyti, kad 
su tais jaunais pasiryžėliais da
lyvaus ir jų tėvai. Ir viena 
spraga tarp kartų bus pašalin
ta.

(Tąsa iš praeito nr.)

Klaipėdos sukilimas
Lietuvių seime Petrograde 

(1917 geg. 27 — birž. 3) Mar
tynas Jankus pasisakė už Mažo
sios Lietuvos prisijungimą prie 
Didžiosios Lietuvos. Vėliau Ma
žosios Lietuvos Tautinė Tary
ba Tilžėje savo viešu aktu 
1918 lapkričio 30 pareikalavo 
“priglaudimo Mažosios Lietu
vos prie Didžiosios Lietuvos”. 
Dar vėliau (1919 balandžio 8) 
ta pati taryba įteikė Taikos 
konferencijos Versalyje pirmi
ninkui raštą, kuriame reikala
vo, kad lietuviškosios Rytprū
sių sritys būtų priskirtos prie 
Lietuvos. Kai Klaipėdos kraš
tas Versalio konferencijos bu
vo atskirtas nuo Vokietijos, bet 
buvo delsiama jį prijungti prie 
Lietuvos, tada Mažosios Lietu
vos Tautinė Taryba priėmė iš
kilmingą rezoliuciją, reikalau
jančią, kad Klaipėdos klausi
mas būtų išspręstas palankiai 
Lietuvai. Kai Nepriklausomos 
Lietuvos Valstybės Taryba 
(1920 kovo 20) į savo sąstatą 
kooptavo ir tris Mažosios Lie
tuvos Tarybos atstovus, tai šie 

Klaipėdos uoste žvejai išplaukia žvejoti.

iškilmingame Lietuvos Valsty
bės Tarybos posėdyje paskel
bė deklaraciją, kad Mažoji Lie
tuva susijungianti su Didžiąja 
Lietuva.

Beruošiant Klaipėdos kraštą 
prie sukilimo, vienas Amerikos 
lietuvis (Antanas Ivaškevičius) 
važinėjo po Klaipėdos kraštą ir 
sakė prakalbas, ragindamas 
lietuvius jungtis prie Lietuvos 
ir dosniai dalindamas dolerius. 
Vėliau jis dalyvavo Vyriausio 
Mažosios Lietuvos Gelbėjimo 
Komiteto steigime ir jo veik
loje. Šio komiteto veiklai daug 
padėjo dar trys amerikiečiai 
(Darius, Pronskus ir Martus).

Kai A. Žmuidzinavičius rin
ko aukas Amerikoj (1922-1923), 
Šaulių Sąjunga ruošėsi Klaipė
dos vadavimo žygiam. “Sukili
mui įvykus, nevienas Amerikos 
lietuvis atsidūrė garbingose su
kilimo organizatorių ir dalyvių 
eilėse. Sukilimo vėliava iškė- <r

lęs Vyriausias Mažosios Lietu
vos Gelbėjimo Komitetas dau
giausia amerikiečių aukų dėka

Prieš penkiasdešimt metij 
VINCENTAS LIULEVIČIUS

galėjo sėkmingai vykdyti sa
vo užsibrėžtąjį tikslą.”

Vos tik JAV lietuviai išgirdo 
(1923 sausio 16) apie Klaipėdos 
sukilimą, tuoj pradėjo rinkt au
kas tam sukilimui paremti. Pri
jungus Klaipėdą prie Lietu
vos, Jungtinėse Amerikos Vals
tybėse buvo suorganizuotas A- 
merikos Lietuvių Komitetas 
Klaipėdos Kraštui Vaduoti. Tas 
komitetas Klaipėdos krašto rei
kalam surinko arti 4000 dol.
Vėliau (1926) to krašto lietu
viam padėti buvo suorganizuo
tas “Klaipėdos Krašto Lietu
viam Remti Komitetas Naujo
joje Anglijoje”

Aukos Lietuvos šauliam
Šaulių S-gai užmezgus pir

mus ryšius su Amerikos lie
tuviais, greitai per kun. J. Ži
lių ir dr. J. Šliūpą buvo gautas 
1,000 dol. čekis. Amerikos Lie
tuvių Kareivių Susivienijimas 
pasiuntė Lietuvos šaulių orga
nizacijai 9,000 dol. 1920 me
tų pabaigoj, kun. J. Žiliaus pra

nešimu, Lietuvos šauliam vėl 
pasiųsta 18,837.50 dol. Ameri
koj surinktų aukų. Tų pačių 
metų gale Piliečių Komitetas 
per Kalėdų eglutę surinko Lie
tuvos šauliam 3,644.45 dol. au
kų. .

Siuvėjas A. Strupas pagami
no pirmutinę Nepriklausomos 
Lietuvos spalvų vėliavą (gelto- 
na-žalia-raudona) ir paskelbė 
kolonijom aukų rinkimo lenk
tynes tai vėliavai laimėti. Au
kų surinkta 70,878.49 dol. Vė
liavą laimėjo Newarkas, nes 
daugiausia suaukojo — 9,372. 
85 dol.

Lietuvos šaulių atstovas dail. 
A. Žmuidzinavičius per dvejus 
metus (1922-1923) aplankė du 
šimtus su kaupu vietovių. Iš vi
sų, be pažiūrų skirtumo, jis 
susilaukė didžiausio palankumo 
šauliam ir organizuotos para
mos savo darbui. Lietuvos Pas
kolos C-tras sudarinėjo jo pra
kalbų maršrutą, vietos paskolos 
komitetai organizavo prakalbas 
ir aukų rinkimą, o laikraščiai 
visą laiką darbą rėmė spausdin-' 
tu žodžiu- Tad ir nenuostabu,
kad pirmąjį mėnesį Amerikos kodavo šaulių reikalam. Iš tų 
lietuviai sudėjo 1,600 dol. au- aukų susidarė didelės pinigu 
kų. O per dvejus metus Šau- sumcs-

Kalbas ir darbus baikime garbingai
Nelabai seniai, tik prieš tre

jus metus, išgirdome, kad at
siradusi galimybė lietuviam į- 
siruošti paminklinę koplyčią 
Šv. Petro bazilikoje Romoje. 
Žinia sudomino visuomenę. Jei
gu džiaugiamės išsikovoję ku
riame nors mieste Lietuvos 
vardui nors ir nuošalią gatvę, 
kelias pėdas žemės kur nors 
miesto parke, tai kaip nesido
mėsi vieta, kuri visame pasau
lyje yra labiausiai lankoma, ku
rią kas metai pereina milijonai 
žmonių iš visų pasaulio kraš
tų-

Kaip buvo neseniai primin
ta spaudoje, laisvos Lietuvos 
vyskupai seniai svajojo turė
ti' Šv. Petro bazilikoje kokį 
nors Lietuvos vardo primini
mą. Nereikia abejoti, kad to
kią galimybę būtų finansiškai 
parėmusi ir Lietuvos valdžia, 
nepaisant, kokios kada ji būtų 
buvusi krypties. Deja, tada ga
limybės nerasta. Ta privilegi
ja teko svetimuose laisvuose 

lių Sąjunga per savo atstovą 
gavo apie 30,000 dol. ir su
organizavo 87 šaulių rėmėjų 
būrius.

Suminėtos pinigų sumos dar 
nėra visos. Jų buvo ir daugiau. 
Tvirtinama,- kad Lietuvos ne
priklausomybės pradžioje per 
penkerius metus (1919-1924) 
JAV lietuviai Šaulių Sąjungai 
suaukojo apie 170,000 dol.

Lietuvos Šaulių Sąjunga bu
vo remiama ir kitokiais būdais. 
Visuomenininkas J. Bačiūnas 
savo lėšomis išleido ir padova
nojo Šaulių Sąjungai apie 
3000 egzempliorių gaidų rinki
nio “Šaulių Trimitai”. Brookly- 
no Dariaus ir Girėno aero klu
bas 1938 padovanojo lėktuvą. 
Tais pačiais (1938) metais Są
junga gavo iš amerikiečių dau
giau kaip 6,000 litų aukų ir do
vaną kariuomenei — 49 šau
tuvus. Buvo ir tokių, kurie šau
lius rėmė knygomis, žurnalais 
ir kitokia spauda. Sąjunga gau
davo dėžėmis knygų, kurias 
perduodavo šaulių bibliotekom 
ir knygynam. Kai JAV lietu
viai turistai grįždavo iš Lietu
vos, tai likusius litus Kybartuo
se (prie sienos Į Vokietiją) au- 

kraštuose dabar gyvenantiem 
lietuviam Lietuvos vergijos 
metais.

Ištyrę galimybes ir lietuvių 
nuotaikas, pirmą viešą žingsni 
šiuo reikalu padarė — pasira
šė prašymą Šv. Petro bazilikos 
administracijai du lietuviai vys
kupai: P. Brazys ir V. Brizgys. 
Teigiamas atsakymas gautas 
jau vyskupui P. Braziui mirus; 
sutartį su Šv. Petro bazilikos 
administracija teko pasirašyti 
vienam vyskupui V. Brizgiui.

Kam nors gali atrodyti, kad 
šiai koplyčiai kurti buvęs su
darytas gana siauras komitetas 
(tik 9 asmenų). Jame tačiau na
riais yra įvairių generacijų ir 
organizacijų asmenys. Visus lie
tuvius apimąs yra garbės ko
mitetas-

Komiteto veikla buvo tyli. 
Tenkintasi asmeniniais pasita
rimais su istorikais, meninin
kais. Visuomenė buvo infor-

(nukelta i 4 psl.)

(40)
— Kai kunigas Pabarčius bu

vo dar klieriku, labiau lankyda
vo gimines. Atvažiuodamas šne
kėdavo, kaip senovėje svietas 
gyvenęs, — ėmė sakyti antra 
moteriškė. — Girdi, svietas gy
venęs vis miškuose. Užaugę vai
kai, paėję į mišką, statydavosi 
kiekvienas sau gryčias ir už
tverdavo ūkę. Gi nuo savo ūkės 
ligi tėvo ūkės dirbdavo kelią, 
kirsdavo medžius. Ir dabar sa
koma: broliai pirmus kelius 
kerta, jų vaikai antrus kelius 
kerta. Žinoma* vis iš knygų iš
skaitė.

— Dėde, ar ir mes su tamsta 
giminės? — pakfausė kita vieš
nia.

— Žinai gi, Narvaitėle, kad 
giminės. Negauskiukių buvo še
šios seserys. Visos ištekėjo čia 
pat, po Ažytėnus, po Lenčius, 
po Vaitiekūnus, ir jos čia pla
čiai užtraukė giminystę. Iš jų 
mes, kiek esame, visi giminės, 
šešta, jauniausioji Nagauskaitė, 
ištekėjo už prancūzo, už Lem- 
barto. Važiavo Seredžiaus Bur
ba keliu, o buvo tada žiema.

Žiūri — prie kelio sėdi karei
vis prancūzas, vos gyvutis, jau 
visai sušalti tereikia. Įsisodino 
į roges ir parsivežė. Žinai, po
nai visokių kalbų moka — su
sišnekėjo. Prancūzas mokąs val
gius ponams virti. Burba džiau
gės radęs ant kelio tokį žmo
gų ir padarė jį virėju. To' Bur
bos dvarų visur pilna: kur Sere
džius, kur Pašušvys, Meiliškiai, 
Mikniūnai, Burbiškis — vis jo 
dvarai. Ponas važinėjo po dva
rus ir virėją vežiojosi. Prancū
zui teko pabuvoti ir po mūsų 
parapiją ir teko Nagauskiukę 
nužiūrėti. Žinoma, turėjo vai
kų, vaikai užaugo, ponas suso
dino juos į gyvenimus ir pada
rė savo padonais.

— Apie prancūzus va kas 
geriausiai žino, — sako Vaičys, 
rodydamas į Slinkšę, visai se
ną žmogų, sėdintį ne už stalo, 
bet minkštai, ant lovos.

Seniukas Slinkšė prisieina 
strujumi tų namų šeimininkui. 
Gudžiūnų Slinkšė kaipo gimi
nė buvo prašomas į poterius, 
ir seniuką atsivežti buvo prašy
ta. Dėdė su dėdina atvažiavo, 

o seniuko dėl šio, dėl to neat
sivežė. Minint gentis, labai pri
tiktų seniausias giminietis, kad 
jį trečios kartos vaikai bent 
pamatytų. Taigi nusiųsta į Gu
džiūnus pastotė parvežti stru- 
jaus, jei ne į poterius, tai bent 
į puotą. Žinojo visi, kad Slink
šė per prancūzmetį buvo jau 
vedęs vyras, turėjo virš trijų 
dešimčių metų, galėjo šnekėti 
apie tą, ką pats matė, ne ką 
iš kitų girdėjęs. Tuo sykiu įkal
bintas apsakinėjo apie Napoleo
no kariuomenės kelionę per 
mūsų kraštą.
Napoleonas įėjęs į Kauną, da

lį kariuomenės pasiuntęs ant 
Rygos. Vadovavęs tai kariuo
menei generolas Magdelianas. 
Ėjusi ji nuo Kauno, per Kėdai
nius ant Šiaulių pro Gudžiū
nus. Nuo Dotnuvos dvaro keli 
šimtai žmonių išsukę iš vieške
lio, pasukę ant Krakių, ėję 
per Grinkiškį, o Baisogaloje vėl 
susiėję į daiktą.

. Gudžiūnų lauke įklimpusi at
mata taip, kad arkliai negalėję 
ištraukti. Į kaimą atlėkę keli 
raiteliai ir varę visus vyrus pa
dėti ištraukti.

Jie mokėję visokių kalbų: 
lenkiškai šnekėję kaip mūsų 
bajorai. Vyrai vis nejauni, vei
dai įdegę, žemėmis apnešti, ūso
riai, net baugu žiūrėti. Liepę 
pasiimti virvių ir kastuvų, su
siėję nuo šimto vyrų.

Atmata buvusi ligi stebulių 
žemėse Atkasę žemes nuo teki

nių, užkabinę virves, kur kas į- 
manęs, išsitempė vyrai traukti 
už virvių, atmata nė iš vietos, 
nė krust.

Gi kad sušukęs vienas pran
cūzas, kad sušniojęs kančium 
vienam kitam: turite ištraukti, 
ir tiek. Vėl vyrai, įgulę į vir
ves, kiek dvasios turi, ėmę rėk
ti “ura”, traukę traukę ir iš
traukę.

Vienas žmogus toje talkoje 
gavęs trūkį; gyvenęs dar ilgai 
ir pasenęs, bet buvęs be svei
katos, darbo dirbti negalėjęs, 
tik ligi galo amžiaus ganęs dva
re arklius.

Prancūzai nuėję ir nuėję sa
vo keliais. Tiek žmonės nuo jų 
blogumo ir tematę. Praūžę kaip 
viesulas. Žiemą išgirdę vėl 
prancūzus begrįžtančius, vėl 
per Kauną išdrikusius po kelis 
ir būriais. Žmonės ėmė šnekė
ti, kaip Kaune maskoliai šaldė 
begrįžtančius prancūzus. Kaip 
išėję vasariškai apsirėdę, taip 
ir grįžę, tiktai kojas apsiraišę 
ir apsivyturiavę visokiais skar
malais, be šautuvų, be armatų. 
Šaltis buvęs didelis.

Maskoliai suvarę prancūzus 
nakčiai į bažnyčią, privarę pik 
na, taip, kad žmogus prie žmo
gaus prisiglaudęs. Ant rytojaus 
radę visus sušalusius. Tada vež
ti į Nemuną ir kišti į aketes. 
Kitas dar gyvas griebęsis už le
do ir sakęs: “Komrad, kom- 
rad.. •"

— Ak tu Dieve! — suvaitojo 
moterys.

Nutrūko senio kalba, liūdesys 
apėmė visus ir užuojauta ne
laimingiesiems. Reikėtų netikė
ti šia kalba dėl jos baisenybės, 
bet, deja, ne vienas Slinkšė 
apie tai sakydavo — sakyda
vo ir kiti, ir dabar tebesako. 
Žodis “komrad” yra neištrintas 
liudytojas įvykio: būdamas ne
suprantamas lietuvių kalboje, 
galėjo nugirstas išnykti iš at
minties, bet pragariškas vaiz
das, įsibrėždamas sieloje, įbrė
žė neužmirštamai ir šį žodį.

Girdėjome, kaip vokiečių ka
reiviai Didžiajame kare tuo žo
džiu šaukinėjo kits kitą. Anas 
Napoleono kareivis, kuris, į 
aketę kišamas, ištarė neužmirš
tamą žodį, galėjo būti vokietis, 
nes kampanijoje dalyvavo vi
sa Prūsijos armija, bet galėjo 
būti ir prancūzas, nes žinoma, 
jei du žmogų, norėdamu susi
šnekėti, neturi bendros kalbos, 
pasigauna žodžių iš bet kokios 
jiems svetimos kalbos, many, 
darni, kad anas šitaip geriau 
supras. Pavyzdžiui, atsiminki
me, kaip mes, šnekėdami su 
vokiečiais ir norėdami būti su
prasti, pasigaudavom žodžio 
“kaput”, manydami, kad tas žo
dis yra mūsų kalbos. Anas ne
laimingas Napoleono kareivis 
žodžiu “komrad” norėjo pasa
kyti savo budeliui: aš tavo prie
šų kareivis šiandien esmu be
ginklis ir pertai tu privalai tar

ti mane draugu ir nežudyti.
Baigus Slinkšei, besėdninkai 

nutilo. Šeimininkė, lengvinda
ma ūpą, kvietė svečius užkan
danti ir gerti. Ilgainiui visų 
dėmesys susispietė apie kalbą 
aloriaus — žmogaus, kviesto 
padaryti alų ir per pokylį pri
žiūrėti, kad ąsočiai nestovėtų 
ant stalo tušti. Alorius apsaki
nėjo apie savo bėdingą mažys- 
tę:

— Turėjome, girdi, savo gry
čią ir daržiuką kaip trims pū
rams bulbių pasodinti. Tėvas 
buvo lyg stalius — dirbo pies
tas, geldas, lyžes, kačergas ir 
duonkubilius; savo dirbinius ve
žiodavo parduoti į Kėdainius. 
Išprašydavo iš ko nors arklį ir 
ratus, pridėdavo vežimą pre
kių ir važiuodavo- Žmonės pa
sijuokdavo: “Jau Lunevičius va
žiuoja į Kėdainius su armato- 
mis” (piestas vadindavo arma- 
tomis). Mūsų šeimoje buvo de
šimt vaikų. Didesnieji išeidavo 
pas ūkininkus ganyti bandos, 
o septynetas vis likdavo pas 
tėvą. Motina duonos niekada 
nekepdavo, mūsų maistas buvo 
putra iš miltų ir kelių sutrin
tų bulbių.

— Žinoma, kad nesutrintų, 
tai didieji išgraibytų, mažiu
kams netektų, — pridūrė vie
nas svečias.

— Kad tėvas uždirbdavo dau
giau, tai putra tirštesnė, kad 
mažiau — skystesnė. Prigrėb
davome, kiek tik telpa, ir eida

vome į daržinėlę pamiegoti, 
daugiau į gatvę žaisti su kaimos 
vaikais. Nuo jų gaudavome duo
nos. Augome ištisai alkdami. 
Tada tik pažinome pavalgymą, 
kai išėjome tarnauti pas žmo
nes. Atnešdavo geri žmonės tai 
duonos pagranduką, tai ką 
skerstuvių — avies galvą*. Bet 
tas būdavo ne kasdien, gi val
gyti reikėdavo kasdien. Iš vie
no ūkininko kamaros per atvi
rą langelį kvepėdavo duona. 
Vieną sykį, kai niekas nematė, 
įlandino mane brolis pro lan
gelį į tą kamarą. Greitai pama
čiau duonos bakanus, vieną 
tuoj iškišau pro langelį. Ant 
sienos kabso smuikas, ir to rei
kia . •.

— Tegul tik, ar užrėši tan- 
cių! — sako vienas, juokiasi vi
si.

— AŠ ir tą smuiką pro lan
gelį padaviau, — tęsė toliau 
Lunevičius. — Išlindau. Dabar 
abudu einame į rugius vienas 
duona, antras smuiku nešini. 
Susėdome rugiuose, laupome 
bakaną ir valgome. Privalgę 
imame smuiku gėrėtis, čirpinti. 
Gi ir surado. Žiūrime — per 
rugius ateina prie mūsų tiesiai 
bernas, smuiko savininkas. Par
sivarė mus į gryčią, bet už va
gystę nei mušė, nei barė, nu- 
raikė bakaną, kur buvome nu- 
laupę, ir tas riekes atidavė 
mums. Nuėjome į savo gryčiu- 
kę su uždarbiu.

(Bus daugiau)

i



Elenos Kepalaitės skulptūra, išstatyta jos kūrinių parodoje New Yorke.

Kalbas ir darbus baikime garbin
(atkelta iš 3 pslj

muojama per spaudą. Nebuvo 
jokių vajų, susirinkimų. Komi
tetas manė, kad palyginti nedi
delę sumą koplyčiai Įruošti lie
tuviai lengvai suaukos.

Visuomenės atsiliepimas iš 
tiesų buvo gražus. Nors retai 
kur buvo lietuviai paraginti sa
vose parapijose, nors ne visos 
organizacijos savo nariam pri
minė šį reikalą. Trumpais atsi
šaukimais spaudoje paraginti, 
atsiliepė tikrai visų kraštų lais
vojo pasaulio lietuviai. Iš pa
čios Lietuvos gautos vertingos 
dovanos gintaro dirbiniais. Po 
trumpo dvejų metų laiko kop
lyčia Įruošta. Yra likusi paly
ginti nedidelė skola.

•
Kažin ar turėjome kitą lie

tuvių gyvenime Įvyki, kuri taip 
plačiai būtų paminėjusi ivai - 
rių kraštų nelietuvių spauda.

TĖVAI IR TUŠTI NAMAI
PETRAS MELNIKAS

Jonas Daubša atvežė savo 
dukrą Martą Į tolimą univer
sitetą, sutvarkė visus reikalus 
ir, palikęs ją su drauge kam
bary, važiuoja miestelio gatvė
mis namo, pas savo žmoną 
Eleną, o sunkios mintys grū
dasi viena po kitos.

Jau nebus vaikų namie, ne. 
Vaikai užaugo. Nedrebės kam
bariai ir sodas nuo jų klyks
mo ir išdykaujančio žodžių ver
peto. “Būsiu dabar kaip tas se
nas kinas, kuris ramina save 
retais piešiniais,” galvoja jis 
važiuodamas.

Kelias Daubšai švelniai vin
giuoja ir raitosi pro mažą, uni
versiteto pastatais užstatytą, 
miestelį. Prie paskutinės rau
donos šviesos jis sustabdo ma
šiną- Rankinis laikrodėlis jau 
rodo vėlyvą valandą vakaro.

žalia šviesa.
Daubša rieda į pakalnę. Mo

toras kiek sučiaudi, padvejoja, 
atsigriebia, ir mašina lipa į vir-

Prieš akis jam supasi keistas 
blizgutis: atkištos negro lūpos, 
atrodo, ištroškusios.

■i

gaic?

Lietuviškoje spaudoje buvo 
vienas kitas ir kontroversinis 
pasisakymas, dauguma tačiau 
atsiliepė ramiai ir objektyviai 
(pvz. Draugas, Aidai, Lietuvių 
Dienos, Tėviškės Aidai Austra
lijoje ir kt.). Gi kitataučių spau
da atsiliepė tik teigiamai (iš - 
skyrus komunistų); daugelis 
skyrė tam įvykiui didelės 
reikšmės.

Atrodo, kad ne tik spaudo
je, bet ir pokalbiuose esame 
jau viską pasiaiškinę- Savo Įs
pūdžius jau pradeda pasakoti 
atsilankantieji Romoje po kop
lyčios dedikacijos. Tokių lietu
vių, kunigų ir pasauliečių, šiuo 
metu yra jau gera šimtinė. Jie 
beveik sutartinai pasakoja sa
vo teigiamus Įspūdžius ir kita
taučių lankytojų didelį susi
domėjimą lietuvių koplyčia, 
kuri labai išsiskiria iš kitų to
je pat bazilikos kriptoje.

Visiem lietuviam dabar lie-

“Ten pasakiška”, Marta kar
todavo. “Bangos, kaip arkliai, 
vertėsi. Šitą blizguti mulatė į- 
prašė. Laimę, sakė, šeimai, vai
kams ir dar kažką neša .. .Mes, 
kaip mažos žuvelės pasaulyje”, 
ji sakė ...

— Sudie .. —Daubša girdi 
dabar lyg iš arčiau. Pilkas 
greitkelis sukasi. — Sudie ... 
Pasakyk mamai, sugrįšiu. O 
dabar tik tau pasakau: man at
sibodo, noriu pabūti viena. 
Studijuosiu ... Noriu .. .lyg 
naujos savęs. Dėl viso kito ne
bijok- Aš jau didelė.

Jonui Daubšai tvinkčioja po 
smakru. Marta ir jos blizgutis. 
Marta nepriklausoma. Gera stu
dentė. Tokia, kaip Rimas.

Ak, taip greitai pusę gyve
nimo vienu brūkšniu nurašė.

O kita pusė?
Bus geresnė. Bus. Tik Elena 

turės pasikeisti. Duktė — jai 
visas pasaulis. Jonas Daubša 
tik pinigą nešė, it auksą į 
aukštos pilies skrynią; čia bu
vo jo visa atsakomybė, čia ir 
jo malonumai.

Elenos Kepalaitės skulptūros parodą atidarant, grupelė sustojusi stebi jos vieną kūrinį. Iš k. į d. skulptorius 
V. Dragunevičius, dail. K. žoromskis, skulpt. Elena Kepalaitė, Phoenix galerijos direktorius George Kanelous 
ir dail. V. K. Jonynas. Nuotr. V. Maželio

ELENOS KEPALAITĖS PARODA NEW YORKE
-Lapkričio 3-čios vakarą Phoe

nix galerijoje New Yorke ati
daryta Elenos Kepalaitės skulp
tūros paroda. Į atidarymą susi
rinko gražus būrys žmonių, 
daugiausia menininkų- Viso 
parodoje išstatyta 19 bronzi
nių skulptūrų ir keletas pieši
nių.

Elena Kepalaitė yra talentin
ga ir šakota menininkė. Pir
miausia ji yra išraiškos šokio 
menininkė, su pasisekimu šo
kusi Vokietijoje, Australijoje, 
Kanadoje, Amerikoje. Menu su
sidomėjo gyvendama Austra
lijoje. Pirma pradėjo tapyti, 
dar tapė ir į Kanadą atvykusi. 
Jau Kanadoje susidomėjo 
skulptūra.

Persikėlusi gyventi Į New 
Yorką, atsidėjo skulptūrai, dir
bo Brooklyno Muziejaus skulp
tūros studijoje. Tame pačiame 
muziejuje ji 1964 surengė pir
mąją savo skulptūrų parodą. 
1966 m. su paroda lietuvių pa- 

ka tik vienas uždavinys — gar
bingai greitai užmokėti dar li
kusią koplyčios Įruošimo iš
laidų dalį, apie 15,000 dolerių. 
Kaip koplyčia, taip ir skola 
yra visų lietuvių. Kiekvienam 
lietuviui ją lankyti pilnai ma
lonu bus tada, kai jausimės, 
kad jau niekam nesame skolin
gi. Panašiais atvejais lietuviai 
iki šiol mokėjo save pagerbti. 
Garbingai užbaigsime ir šį Lie
tuvos vardui reikšmingą dar
bą., v

L. K. Koplyčios Komitetas

Jis važiuoja greitkeliu na
mo. Namie jo laukia Elena. 
Bet ar ji matys Daubša, per 
namų slenkstį įžengiant? Ji jo 
nematė. Nematys ir dabar. Jis 
buvo jai tik viena reikalinga 
šeimos laikrodėlio dalis.

Toks vienodas greitkelis-
Ir jos gyvenimas vienodas.
Reikėtų gyvenimą keisti. Gal 

dabar reikėtų viską iš naujo 
pradėti. Elena nejauna. Ir jis 
nebejaunas; tik širdis nesens
ta.

Vėl čiaudi motoras. Prieš 
pasukdamas į namus, Jonas 
Daubša lyg sudvejoja ir, į nedi
delę benzino stotelę Įsukęs, su
stoja.

Senas, pažįstamas mechani
kas kraipo galvą. Vielos supai
niotos, sako, todėl ir čiaudi ne- 
pernauja mašina. Reikėtų nau
jos, šluostydamas purviną ran
ką, kaip visuomet, priduria, ir 
jo senas, išvargęs veidas atro
do lyg naujo pasaulio natiur
mortas. Suodžiais ir raukšlėm 
išvagotas.

— Taigi, kad reikia. Gyve
nimą dažnai reikia keisti.

— O kaip Rimas, sūnelis?— 
jam šneka.

— Gerai. Tik toli, labai to
li ... O šiandien duktė...

— Aha. O Rimas parašo?

DARBININKAS

rapijos salėje Maspethe ji pri
sistatė pilnu pločiu kaip talen
tinga skulptorė. Tos parodos 
katalogo įžangą parašė pasau
linio garso skulptorius Jacques 
Lipchitz, gimęs Druskininkuo
se.

Vėliau Kepalaitė dalyvavo 
bendrinėse parodose, net žy
miose, pvz. Philadelphijos me
no muziejuje. Tas pats muzie
jus nupirko vieną jos skulptū
ra.

Elena Kepalaitė yra moder
niosios — abstrakčios skulptū
ros kūrėja. Labiausiai ji mėgs
ta geometrines formas, kurias, 
visaip derindama, suorganizuo
ja savo kūrinį. Skulptūros mo
deliuojamos plačiais paviršiais. 
Nėra pas ją smulkių detalių, 
tekstūrinių žaidimų. Ramios 
formos daugiau primena šiek 
tiek primityvų senovės meną. 
Tą senovės Įspūdį kartais ji su
stiprina bronzą nudažydama ža
liai.

Kartais ji turi intriguojan
čių užmanymų- Yra bent ke
lios statulos su rutuliu. Vieno
jo, rutulys taip padėtas, kad to- 
dos, tuoj nusiris tolyn. Bet jis 
pritvirtintas prie bazės. Kitoje 
statuloje yra išpiova, kaip lan
gelis. Tame langelyje laisvai ju
da rutulys. Jį gali pastumdyti 
ir taip padėti, kaip nori. Tokia 
patvarkoma yra ir kita skulp
tūra, ji išardoma ir gali susi
dėti kaip nori.

Dėmesį patraukia didelė 
skulptūra, lyg koks surrealisti- 
nis stalas, kuris primena saulės 
laikrodį. Pati didžiausia skūlp-

— Parašo. Bet vaiku nebėra 
namuos.

— Ja-a. Vaikai bėga iš na
mų.

— Bėga. Gal sugrįš kada.
— Sugrįš, — sako mechani

kas, — bet neilgam. Mums rei
kia išmokti ir be jų išsiversti-

•
Elena sėdi salione ir siuva. 

Jos paakiai pasipūtę. Ji žiūrė
jo į veidrodį, stengėsi pudra 
savo skausmą uždengti. Ji pa
seno, Marta perėmė grožį.. .ir 
juos paliko.

— Viskas buvo tau, Marta, 
— ji galvoja, —tau, ir tavo 
ateičiai, nuo lopšio tau ... Ir 
naktys nemiegotos, ir geresni 
žaislai, ir drabužiai tau, moks
lai aukšti ir pasilinksminimai 
vis tau... Bet ... argi tėvų 
meilė matuoja, sveria? Ji vien
tisa, savo aklumu tik į silpnus 
nukreipta •..

Staiga prasiveria vestibiulio 
durys. Jonas Daubša trepsi, jis 
kosėdamas įeina į vidų. Jo ju
desiai netikslūs, juose — ne
tikrumas, laukimas, smalsa.

— Kaip ji, kaip Marta, ma
no mažytė...?— sako Elena.

— Dabar viena, — atsako 
Daubša, — viena, bet ją su
brandins tas nepriklausomu-
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Pasaulio Liet. Gydytojų Sąjungos išleistas 3 spalvų ženklelis 

Lietuvos okupacijai priminti, ženkleliai lipinami ant laiškų. 

100 ženklelių už 1 dol.. Platintojams nuolaida. Kreiptis: Dar 

bininkas, 910 Willoughby Ave.,Brooklyn, N. Y. 11221.

tūra yra bene ankstyvesnio pe
riodo, ji sukomponuota iš lieps
nojančių lankų, savotiškų kil
pų. Ši skulptūra yra triukšmin
gesnė, palyginus su kitomis.

Kepalaitė mėgsta miniatūri- 
nes skulptūras. Gal todėl, kad 
jas lengviau realizuoti bronzo
je. Ant vieno stalo buvo su
telkta bent kelios tokios ma
žos skulptūros, kurios patrau
kia dėmesį užmanymais, spren
dimais ir savo jaukumu.

(nukelta į 8 psl.)

Tautos Fondo išleista užklija

Nenuilskime
Visų laisvojo pasaulio lietu

vių pareiga dirbti Lietuvos lais
vės rytojui. Aukodami Tautos 
Fondui, remsime šio darbo vyk
dytoją Vliką.

Tautos Fondo rėmėjai gau
na šį trijų spalvų stilizuotą 
tautos ženklą (21&”x3”), kurį 
galima lipdyti ant mašinos lan
go ar bet kokio lygaus pavir
šiaus. Aukas prašome siųsti: Li
thuanian National Fund, 64-14 
56th Rd., Maspeth, New York 
11378.

mas. Prisimeni, kai buvo ma
žytė? šaukštą tau plėšė iš ran
kų ... ir paskui verkdavo apsi- 
pylus koše.

— Man atrodo, kad visas tas 
tolimas universitetas — tai 
vaiko užsispyrimas. Dabar liks 
viena...

— Ir be tavo pamokymų, 
Elena- Bet nepražus.

— Nežinau, man kažkas šne
ka ...

— Kas? •
— Nežinau. Jonai, jei tu ži

notum ...
— Žinau. Galvojau.
— Bet tu nežinai motinos. 

Martai dabar viskas kitaip: 
kaip saulės šviesą pirmą kartą 
išvydus, užsidengs delnais...

— Ir mirkčios akimis, kol 
pripras, — Daubša tęsia.

Kai Elena pradeda kažko 
ieškoti, jis pasilenkia, pakelia 
žirkles ir žiūri į pradėtą megz
tinį.

Žiemai, kai šalta.
Aha- Daubša atsisėda šalia.

(Bus daugiau)

ILGO GROJIMO LIETUVIŠKOS PLOKŠTELĖS
Long Play - Stereo - Hi-Fi - Lithuanian Records

Aidutės dainuoja, A. Stephens mergaičių choras ..........Stereo 4.50
Montrealio Aušros Vartų choras, 11 dainų ..................... Stereo 5.00
Vivat Academia, Neo-Lituanų 24 dainų-šokių (2 pi.) Stereo 8.50 
Kalėdų giesmės, Br. Budriūno ansamblio 11 kalėd. giesmių 5.00 
Aldona Stempužis, su Stuttgarto simfonija ................... Stereo 6.00
Ainių dainos, Stuttgarto simf. muzika D. Lapinsko. Stereo 6.00 
Lietuvių pasakos, Baranausko, Stempužis, Lapinskas. Stereo 6.00 
Daina, Br. Budriūno oktetas (45 EP.) mažo formato ............ 2.00
Tykus buvo vakarėlis, 14 lengvos muzikos kūrinėlių 5.00
Vytauto Bacevičiaus piano kūriniai 5.00
Dainos ir arijos, sol. E. Kardelienės ................ .:......................... 6.00
Vaclovo Daunoros operų arijos ir liet, dainos 5.00
žirginėliai, B. Pūkelevičiūtės vaikams pasakos 5.00
Antrieji žirginėliai, vaikams pasakos 5.00
Pilėnai, opera iš 3 plokštelių, V. Klova' r ,i 8.00
G. Vasiliauskienės, 11 lengvos muzikos dainos^šolįai ______ 6.00
Pupų dėdės ir dėdienės, 12 šokių-dainų rinkinys ...__________  5.00
D. Dolskio, 10 įdainuotų šokių-dainų rinkinys ................   5.00
Antras literatūros vakaras, rašytojų įskaitymai ...................  5.00
Palangos Juzė, vaidina profesionalai aktoriai....................  ... 5.00
Lietuvos senos ir naujos dainos, 11 solo ir chorų. Steieo 4.50 2.00
Lietuva Brangi, 11 liet, dainų, chorų — solistų įdainuota........ 5.00
Linksmų Kalėdų, 12 religinių giesmių Stereo 4.50 2.00
Šiluvos koplyčios pašventinimo ir kongreso momentai ............ 3.50
A. šabaniausko, po 12 dainų-šokių X irXI albumai po $5.00 10.00 
A. šabaniausko, lengvos muzikos 12 šokių-dainų Nr. 3 ........ 5.00
Aurelia, Paukštelienės pramoginė ir šokių muzika — Stereo 5.00 
Dainuoju Jums, Aurelia šokių muzika Nr. 2 .......   Stereo 5.00
Sigutė, pasakos-dainos vaikams, Aurelia Paukštelienė, Nr. 3 5.00
Dainos iš Lietuvos, L. Juodis su Rūtos ans., 16 d. Stereo 4.50 2.00
Dainos Lietuvai, S. Cerienės komp. įdainuota 12 liet, dainų 3.50 
Dainų ir arijų rečitalis, sol. J. Vaznelio ................   5.00
Dainos, A. Stempužienės 24 liet, dainos ................  Stereo $7.00 6.00
Dainuojame su Rūta, Rūtos ansamb. 17 1. dainų. Stereo 4.50 2.00
Dainuojame su Rūta, Nr. 2, Rūtos ansamb. 14 1. d. Stereo 4.50 2.00
Dvi Mamytės ir dvi Dukrytės, Kvartetas iš 14 dainų. Stereo 4.50
Baltijos vėjelis, 2 mamytės ir 2 dūk. 15 liet, dainų. (Stereo) 4.50
Lietuvių Tautiniai šokiai, Stuttgarto simfonija —.................... 4.50
Lietuvos kanklės, 14 1. kūrinių, vad. O. Mikulskienei. St. 4.50 2.00
Gaudžia trimitai, Br. Jonušo įgrota 12 liet, patriotinių maršų 6.00 
Lietuvos atsiminimų 25 m. jubiliejus dainose (Stereo) 4.50 
Mes padainuosim, Čiurlionio ansamblio. 16 liaud. dainų ___ 6.50
O ramunėle, pasakyk, Birutė Tamošiūnas, 12 muzikos šokių 6.00 
Svajonių sūkuryje, B. Tamošiūnienės, 12 muzikos šokių ........ 6.00
Pavergtos Tėvynės muzika Nr. 1, 12 liet, dainų-šokių    2.00 
Operų arijos ir lietuviškos dainos Nr. 1, V. Noreika ............ 5.00
Operų arijos ir lietuviškos dainos Nr. 2, V. Noreika ................ 6.00
Lietuviškos vestuvės, piršlybos ir vedybos .................................. 5.00
Poezija, A. Gustaitis ir Stasys Santvaras....................................  5.00
Ar pameni, V. Stankus, 10 šokių muzika solo. Stereo $6.00 5.00 
Rožės ir tylūs vakarai, V. Stankus, 11 šokių muzika solo .... 5.00 
Sutemų garsai, V. Stankus, 10 muzikos šokių — Stereo $6.00 5.00
Garbė Tau, Viešpatie, Dainavos relig. giesmės. Stereo $6.00 5.00
Tėvynei aukojam, Dainavos ansamblio, 14 liet, dainų. St. $6 5.00
Toks mūsų likimas, V. Bendžiūtės moderni muzika — stereo 5.00 
Worcesterio Mėgėjų ratelio, 14 lietuviškų dainų —............... 3.50
Varpas, Toronto choro 8 liet, dainos ir 6 liet, operos (Stereo) 6.00 
7 Kristaus žodžiai, šv. Kazimiero parapijos choras- .... _....... 4.00
40 liet, dainų muzika, Tautinio orkestro leid.......Stereo $4.50 2.00
Baltic Countries National Anthems (33% RPM) ----------------- 1.00
žibuoklės, L. Stuko moterų seksteto 14 1. dainos. Stereo 4.50
Mano gimtinė, 14 lengvos muzikos kūrinėlių......... ...... ~......... .. 5.00
Operų arijos, J. Liustikaitės 12 kūrinių . .........  _ 6.00
New Yorko Liet. Vyrų choro 16 liet, dainų ........Stereo $2.00 2.00
Tėvynės meilė nemari, A. Dambrauskaitės 13 liet, dainų ___ 2.00
Grojame Jums, Neo Lituanų 6 šokių dainų rinkinys .............. 7.00
Lietuvių tautiniai šokiai, J. Stuko leid. 14 šokių ..................... 2.00
Kur banguoja Nemunėlis, A. Brazio 9 dainos ir giesmės........ 2.00
Lauksiu tavęs, 14 lengvos muzikos dainų ........... ...................... 5.00
Sodauto, 8 Vilniaus choro dainis .......-...... ........ -...............-....... 5.00
Dainos, A. Dičiūtės-Trečiokienės .................................-......  5.00
Motule mano, T. Serapineinės dainos .......................................... 5.00
Lietuviški šokiai, akord. K. Daubaras. 18 šokių Stereo. 4.50 2.00
Mes žengiame su daina. New Yorko vyrų okteto 17 d. Stereo 4.50
Dainuojam su Lione, Juodytės 16 lietuviškų dainų ------------- 5.00
Iš Rūtų šalelės, A. Stephens choro giesmės ir dainos ---------- " 5.00
Premiere performance, A. Stephens choro dainos ..................... 5.00
Vakaruškininkės dainuoja, S. Barkus, giesmės, dainos ........ 5.00
Dainos ir arijos, K. Petrausko ...............     7.00
Čiurlionis, albumas iš 2 pi. 28 dainos .............................  10.00
Dainuojam su Lione, Juodytės 16 lietuviškų dainų.................... 5.00
Tra-lia-lia, 18 skautiškų dainų ...................................... (Stereo) 5.00
Gimtinės dangus, 12 lengvos muzikosdainų ................................. 5.00
Julės Rajauskaitės piano rečitalis: Music of Fr. Liszt, stereo 6.00 
Operų Arijos, Sol. St. Baro__________________ Stereo $7.00
Aukuras, vaikų įdainuota 14 liet, dainų------------- Stereo 5.00
Lietuviškos giesmės, 12 liet giesmių.---------------- Stereo 5.00
Lietuvos 50-ties m. minėjimo giesmės.------------- Stereo 5.00

DARBININKO ADMINISTRACIJA

910 Willoughby Ave., Brooklyn, N. Y. 11221 
(Persiuntimo išlaidom prašom pridėti 50f; į Kanadą $1.00)
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(HICAGOįILL
Naujo klebono sutiktuvės

Prieš keletą mėnesių Mar- 
quette Parko lietuvių parapijos 
klebonu buvo paskirtas kun. 
Antanas Zakarauskas, jau prieš 
25 metus čia dirbęs ir buvęs 
Lietuvos vyčių dvasios vadu ir 
Šv. Kryžiaus ligoninės kape
lionu.

Lapkričio 1 parapijos salėj į- 
vyko daugelio organizacijų su
rengtas kun. A. Zakarausko 
priėmimas. Grojant maršą, pil
nutėlė salė entuziastingai pa
sitiko jį ir jo motinėlę.

Vaišių metu, kun. J. Kuzins- 
kui vedant oficialiąją dalį, pri
tariant akordeonui, bendrai su
dainuotos kelios lietuviškos ir 
amerikietiškos dainos. Įteikta 
visų organizacijų dovana — 
rankinis laikrodis-

Pradžios mokyklos vaikų cho
ras dainavo angliškas dainas ir 
linkėjimus klebonui. Dvi mer
gaitės grojo gitarom ir daina
vo.

Įspūdingai pasirodė keturi 
berniukai (Razminas, Stankus, 
Banaitis ir Statis). Jų saksofo- 
ninis orkestras su būgnais atli
ko labai linksmus kūrinius. 
Verta, kad toks orkestras būtų 
organizacijų kviečiamas atlikti 
parengimų programom.

Nuaidėjus dar keliom dai
nom, šiltai buvo sutikta tauti
nių šokių grupė, vadovaujama 
Bacevičienės.

Kun. A. Zakarauskas savo pa
dėkos žodyje visais džiaugėsi ir 
skatino, kad lietuviška kultū
ra, daina, šokis, giesmė pasi
reikštų bažnyčioje ir salėje, 
kad visi parapiečiai būtų vie
ningi ir darbštūs, kad parapi
ja augtų ir klestėtų.

Prie garbės stalo sėdėjo eilė 
seselių ir kunigų.

Gaila, kad negalėjo padai
nuoti Mažeikienė - Mankus, 
akomponuojant Vasaičiui. Mat, 

Los Angeles prie šv. Kazimiero parapijos mokyklos stovi iš k. j d. prof. J. 
Kuprionis, poetas B. Brazdžionis, kun. dr. J. Prunskis ir J. Kojelis.

Nuotr. L. Briedžio

Lietuviai su kongresmanu kandidatu Sam. M. Canvar. Iš k. J. Truskauskas, 
G. Bonataitė, S. M. Canvar, O. Oriovaitė, A. ir B. Skiriai. Nuotr. L. Kanto

A f A

PRANO LEMBERTO
3 m. mirties sukaktis, 1970 m. lapkričio 29 d. 
Tą dieną pamaldos už velionį bus atlaikytos 

Sv. Kazimiero bažnyčioje, Los Angeles, Calif. 
9:30 ir 10:30 vai.

Visų prašome pasimelsti už jo sielą.

Praėjo trys ilgesio, skausmo ir vienišos kančios metai. 
Liko tiktai gražūs prisiminimai ir Viltis 

susitikti amžinybėje ...

Giliam ilgesy — 
Žmona ir sūnus su šeima.

parapijos mokyklos pianinas 
labai sugedęs. Naujasis klebo
nas tik išsitarė, kad reikės į- 
sigyti naują, — tuoj iš salės pa
kilo J. Evans ir įteikė 100 dol. 
auką; po vakarienės aukojo ir 
kiti-

Klebonas džiaugėsi turįs dar 
tris savo gerus pagalbininkus: 
kan. V. Zakarauską, kun. A. 
Jušką ir kun. J. Kuzinską.

BALTIMORE, MD.
Metinė vakarienė įvyko lap

kričio 8 šv- Alfonso mokyklos 
salėje. Klebonas prel. L. Men- 
delis pasveikino susirinkusius 
ir padėkojo visiem už dalyvavi
mą vakarienėje. Vakarienę su
organizavo kun. A. Dranginis. 
Jam talkino parapijos moterys 
ir vyrai. Be skanios jautienos 
buvo ir austrių, šokiam grojo 
Jono Lekevičiaus orkestras. Lo
terijoj buvo galimybių išlošti 
gerų dalykų.

Sodalietės lapkričio 13, penk
tadienį, 8 vai. vakaro Sv. Al
fonso mokyklos salėje ruošia 
bingo žaidimus. Bus taip pat ir 
skanių valgių. Sodalietės kvie
čia gausiai dalyvauti. Parengi
mo pelnas bus paskirtas dova
nom pirkti- Dovanos bus Įteik
tos lietuviam seneliam, esan
tiem įvairiose Baltimorės prie
glaudose.

Advokatė dr. Elena Armanie- 
nė, žymi Balfo veikėja, iš Eu
ropos grįžo lapkričio 2. Ji ap
lankė daug kraštų.

Šv. Alfonso suaugusių klu
bas, vadovaujamas pirmininko 
A. Juškaus, kiekvieną mėnesi 
turi kokį nors parengimą. Lap
kričio 21 rengiamas Baltimo
rės lietuvių tarpe populiarus 
austrių kepimas Šv. Alfonso 
mokyklos patalpose. Rengimo 
komitetas kviečia gausiai daly
vauti.

Tenka mum visiem tik nuo
širdžiai paspausti naujam Kris
taus vynuogyno vadovui deši
nę, įsijungti į parapijos veiklą, 
mokyklas, organizacijas ir 
veikti sutartinai, kad savo 
gražią parapiją išlaikytume to
kią, kokios mes norime. Tegu 
mus visus jungia dainos, gies
mės ir visokia veikla!

Sėkmės naujam klebonui ku
nigui Antanui Zakarauskui!

Bal. Brazdžionis

Balfo skyrius lapkričio 14 
Lietuvių Svetainės didžiojoj sa
lėj rengia kultūros vakarą. Ren
gėjai kviečia gausiai dalyvauti. 
Bilietus bus galima įsigyti prie 
durų.

Jonas Obelinis

WATERBURY, CONN.

Šv- Juozapo parapijos choro 
deimantinio jubiliejaus kon- 
certas-banketas įvyksta lapkri
čio 22, sekmadienį, 3 vai. po
piet, parapijos auditorijoj. Pro
gramoje dalyvauja pianistė Ju
lija Rajauskaitė -Petrauskienė, 
American Guild of Organists 
ir Mattatuck Musical Art So
ciety muzikės -dainininkės, pa
didintas parapijos choras bei 
vyrų kvartetas, vadovaujant 
kompozitoriui A. J. Aleksiui.

Malonu pažymėti, kad bus 
dainuojama dainų iš IV dainų 
šventės repertuaro..

Buvę choristai bei choro 
bičiuliai -rėmėjai nuoširdžiai 
kviečiami dalyvauti šioje gra
žioje šventėje.

Bilietai parduodami iki lap
kričio 15. Pelnas skiriamas 
Muzikos Žinių žurnalui parem
ti. M. A.

Los Angeles, Calil.
Balfo naudai ypatingas kon

certas rengiamas lapkričio 14, 
šeštadieni, 7:30 vai- vak. Im
maculate Heart kolegijos sa- 
lėjeJ Koncerto programą atliks 
Long Beach ir Orange County 
gydytojų simfoninis orkestras, 
diriguojamas dr. Arthur G. 
Howard. Dalyvaus pianistė 
Raymonda Apeikytė ir solistai: 
Birutė Dabšienė, Rimtautas 
Dabšys ir Antanas Pavasaris. 
Taip pat dalyvauja ir šv. Ka
zimiero lietuvių parapijos cho
ras, vadovaujamas komp. Bro
niaus Budriūno.

Kristaus Valdovo šventė mi
nima lapkričio 22. Iškilmingos 
pamaldos su pritaikytu pamoks
lu 10:30 vai.

Kariuomenės šventė minima 
lapkričio 22. Organizuotai da
lyvaujama 10:30 vai. mišiose. 
Po jų salėje iškilmingas aktas.

Rozalija Getautienė, Sibiro 
tremtinė, sulaukusi 89 m. am
žiaus, mirė spalio 28. Iš Lietu
vos atvyko prieš keliolika me
tu-

Šv. Kazimiero lietuvių para
pijos bažnyčiai uždėtas naujas 
stogas. Kainavo 2,650 dol. —

L.Ž.

Prenumeratoriai, pakeisdami 
savo adresą, prašomi administ* 
racijai pranešti ne tik naują, 
bet ir seną adresą. Taip pat 
neužmirškite pridėti pašto zip 
code numerio.

^Poetas Pranas Lembertas

Vinco Krėvės šeštadieninės mokyklos mokytojai Philadelphijoje. Iš k. j d. sėdi — Teresė Gečienė, Stasė Ka- 
nanavičienė, mokyklos globėjas šv. Andriejaus parapijos klebonas kun. Jurgis Degutis, mokyklos vedėja Rė

dą Ardienė ir Ona Pliuškonienė; stovi: Danutė Surdėnienė, Juozas Ardys, Danutė Vaškelytė ir Darija Dragu- 
nienė. Nuotraukoje trūksta kun. K. Sakalausko, Nijolės Raišienės, Aldonos Page, Aldonos Viliūnienės, Juozo 
Kananavičiaus ir dr. Jono Puzino. Nuotr. K. Cikoto

HARTFORD, CONN.
Ramovėnų vėliavos 

šventinimas
Viena iš veiklesnių organiza

cijų Hartforde yra LVS ‘"Ra
movė’. Glaudžiai bendradar
biauja su Amerikos lietuvių ve
teranų F..Sabonio vardo postu, 
bendruomene, skautais ir ki
tom organizacijom. Dalyvauja 
amerikiečių rengiamuose pa
raduose.

Numatydami ateityje dar la
biau stiprinti savo veiklą ir iš
laikyti lietuvio kario tradiciją, 
Hartfordo ramo venai įsigijo vė
liavą, kuri lapkričio 21 d- 7 v. 
v. bus pašventinta.

Šventinimo iškilmės vyks Lie
tuviu Amerikos Piliečiu Klube, 
227 Lawrence St., didžiojoj sa
lėj. Šventinimo apeigas atliks 
kun. J. Matutis. Iškilmėm pasi
baigus — vaišės ir šokiai, gro
jant geram orkestrui.

Į vėliavos šventinimo iškil
mes kviečiami Bostono, Wor- 
cesterio, Waterburio ramovė- 
nai. Tikimasi svečių ir iš New 
Yorko.

Kariuomenės atkūrimo 
minėjimas

Lapkričio 22 įvyks Lietuvos 
kariuomenės atkūrimo minėji - 
mas. Prasidės 10 v. r. iškilmin
gom pamaldom • švč. Trejy
bės lietuvių parapijos bažnyčio
je, dalyvaujant ramovėnam, 
Sabonio postui ir skautam su 
vėliavom- Mišias aukos ir ati

Kultūros židinio projekto fasadas, archit. Adolfo Tyliaus. Išplanuota salė, Lituanistinės mokyklos patalpos, orga
nizacijoms kambariai, biblioteka, meno galerija, spaustuvės, redakcijų bei administracijų patalpos, koplyčia, vie
nuolynas, muziejus.

TĖVAMS PRANCIŠKONAMS BROOKLYNE (BUILDING FUND)

Siunčiu auką------------ statybų fondui ir prašau įrašyti mane (mūsų šeimą Į mūsų mirusiuosius) į:
□ Garbės fundatorius ($1000) □ Fundatorius ($100)

O Amžinuosius narius ($500) [~Į Rėmėjus (mažesnė anka)

Pasižadu iš viso paaukoti ateityje statybų fondui............................................................. .................. ..........

ADRESAS.................................................................................................................................................. ...........

-------------------------------—............................... ............—------------------------------------ Zip Code...... ...............
Visoms aukoms atskaitoma mokesčiai (Tax Deductible)

Mielas Lietuvi, JAU LAIKAS — paremk Pranciškonų pastangas pastatyti

KULTŪROS ŽIDINĮ
NEW YORKE

Pranciškonų Kultūros židinys tarnaus visiems lietuviams dėlto visų prašome kiek gaiinf didesne 
auka prisidėti prie jo STATYBOS FONDO.

tinkamą pamokslą pasakys 
parapijos klebonas kun. J. Ma
tutis. Giedos Hartfordo lietu
vių mišrus choras “Aidas”, va
dovaujamas muz. J. Petkaičio. 
Dvyliktą valandą per lietuvių 
radijo “Tėvynės Garsų” valan
dėlę bus apibūdinta Lietuvos 
kariuomenės reikšmė, begi
nant Lietuvą.

Savanorius kūrėjus pagerbiant
Lapkričio 15 Balzeko lietu

vių kultūros muziejuje Chica- 
goje bus pakabinti dviejų pir
mųjų Lietuvos kariuomenės sa
vanorių kūrėjų paveikslai. Tie 
savanoriai yra: pulkininkas Ka
zys Škirpa ir vyresnis puskari
ninkis Stasys Butkus, jau mi
res. Abu Vvties krvžiaus kava
lieriai.

Muziejaus vadovybė ta pro
ga paprašė savanori kūrėją 
Kalpą Loginių, ir šis parašė 
ilgesni straipsni apie savano
rius kūrėjus- Straipsnis buvo 
padaugintas ir išsiuntinėtas lie
tuviškai spaudai. Ten prisime
na, kaip vokiečių okupacijos 
metais buvo paskelbta Lietu
vos nepriklausomybė, kaip pas
kui ėmė rinktis savanoriai tos 
laisvės ginti. Patys pirmieji sa
vanoriai, Vilniuje užsirašę, ir 
buvo karininkas Kazys Škir
pa, vėliau gen. štabo pulkinin
kas, ir Stasys Butkus, ilgai dir-

Visuomenė kviečiama ko 
gausiausiai dalyvauti pamaldo
se. Skyriaus valdyba

Šiais metais ramovėnų sky
riaus valdybą sudaro: Petras 
Simanauskas — pirmininkas, 
Antanas Mockus, Jonas Ši - 
manskis, Vincas Juralis ir A- 
doifas Maslauskas — valdybos 
nariai.

A. Maslauskas

bęs Kario redakcijoje, miręs 
Brooklyne.

(nukelta į 6 psl.)

SUDARYTA JAV LB 
CENTRO VALDYBA

JAV LB VI tarybos spalio 
24 išrinktas naujas JAV LB 
centro valdybos pirmininkas 
Vytautas Volertas sudarė ir pa
teikė tarybai patvirtinti tokią 
centro valdybos sudėti: pirmi
ninkas — Vytautas Volertas— 
jo žinioje bus ryšiai su veiks
niais, Algis Gečys — visuome
niniam reikalam, Juozas Gai
la — jaunimo reikalam. Anta
nas Novasaitis — ankstesnei 
išeivijai, Vincas Gruzdys — 
Bendruomenės organizaciniam 
reikalam, Sniegą Jurskytė — 
spaudai. Aušra Mačiulaitytė- 
Zerr — renginiam, Matas Vaiš- 
nys .— finansam, dr. Vytautas 
Klemas — mokslui, Aleksas 
Vaškelis — kultūros reikalam.

— JAV Lietuvių Bendruome
nės taryba savo sesijoj Cleve- 
lande nutarė pasiųsti telegra
mą Turkijos vyriausybei dėl 
Prano ir Algirdo Bražinskų to
limesnio likimo, prašydama tur
kus nepasiduoti Sovietų Rusi
jos daromiem spaudimam. To
kią telegramą, vykdydamas LB 
tarybos nutarimą, tuoj po sesi
jos pasiuntė tarybos prezidiu
mo sekretorius Vaclovas Klei
za.

— Dail. Vytauto Virkau dar
bu paroda lapkričio 1-17 vyks
ta California Lutheran College, 
Union rūmuose, Thousand 
Oaks, Calif.

— Eugenijus A. Bartkus, Al
to pirmininkas, padarys Įvadi
ni ir bendra Alto valdybos 
veiklos pranešimą Alto suva
žiavime Chicagoj, Bismarck 
viešbutyje. Suvažiavimo pra
džia lapkričio 14, šeštadienį, 10 
vai. ryto.

— Dail. Zitos Sodeikienės 
tapybos paroda Čiurlionio gale
rijoj, Chicagoj, atidaroma lap
kričio 14. Uždaroma lapkričio 
22-
— Stasys Grebliauskas, Dar

bininko skaitytojas, Lieže, Bel
gijoj, spalio 1 einant gatve bu
vo mirtingai automobilio suža
lotas. Nuvežtas i ligoninę su 
menkomis gyvybės žymėmis, 
mirė po kelių valandų. Palai
dotas spalio Liežo katalikų 
kapinėse. Dalyvavo negausios 
lietuvių kolonijos būrelis pažįs
tamų. Velionis buvo kilęs iš A. 
Panemunės parapijos. Kauno 
apskrities. Lieže gyveno nuo 
1947 pavasario.

— Karolis Bimba, mechani
kos ir metalurgijos inžinierius, 
išvyko i Aziją. Lankysis Hong 
Konge ir Japonijoj. Tokio mies
te skaitys paskaitą National 
Fluid Power Society seminare. 
Paskaita — apie mažiausių oro 
cilinderių pagaminimą ir pri
taikymą. Numato grįžti lapkri
čio 24. Inž. Bimba turi oro ci
linderių fabriką Monee. Iii. Jo 
gaminiai vartojami JAV, Pietų 
Amerikoj, Europoj, Azijoj-

— Prel. dr. Zenonas Ignata
vičius, anksčiau ėjęs Romoje 
Šv. Kazimiero kolegijos inspek
toriaus pareigas, Rio de Janai- 
ro arkivyskupo kardinolo Jai
me paskirtas Brazilijos lietuvių 
dvasiniam reikalam tvarkyti ir 
jų sielovadai vadovauti genera
linio vikaro teisėmis.

— Kunigu Vienybės rytų 
provincijos metinis posėdis bus 
lapkričio 24 d.. 3 vai. popiet 
Maspetho lietuvių parapijos 
klebonijoje.

— Kun. dr. Viktoras Skilan- 
džiūnas perkeltas klebono pa
reigom Į Ottawa. Kanados sos
tinę. Jo naujas adresas: Holy 
Rosary Parish. 1153 Welling
ton St., Ottawa 3, Ont. Canada. 
Tel. 728-4935.

— Sol. Anelė Valaitytė, kuri 
mokėsi ir gyvena Vokietijoj, iš
leido savo estradinių dainų pir
mą plokštelę vokiečių kalba. 
Plokštelės aplanke pažymėta: 
Lena Valaitis, “Halt das Glueck 
fuer mich fest”, Philips No. 
6003043. Kaina DM 5. Ją gali
ma gauti visose plokštelių par
duotuvėse Vokietijoje. Solistė, 
gyvenanti Memmingene, daly
vauja ir lietuvių parengimų 
programose.

— Lituanus pageidauja senų 
numerių, išleistų pirmųjų 10 
metų laikotarpy, nes yra daug 
prašymų iš bibliotekų, o atsar
gos jau išsibaigė. Viena skaity
toja iš Yonkers, N. Y., atsiun
tė visus 12 metų turėtus eg
zempliorius, kad jie būtų per
siųsti bibliotekai, nes “ .. -ten 
bus daugiau naudos negu ma
no rūsyje”. Šiuo reikalu gali
ma kreiptis adresu: LITUA- 
NUS, P. O. Box 9318, Chica
go, Ill. 60690. Iš čia bus nurody
ta, kur turimus numerius pa
siųsti.
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Tremties 
kny^rnešystes 
ženkle
Knygos, naujai išleistos Sa

leziečių Romoje, jau yra atke
liavusios i New Yorką ir yra 
sukrautos Balfe:

Nardžio pulkas, 2 dol.
Lapė Snape, 2 dol.
Pelytė geležytė, 2 dol.
Paskendusi pilis, 2 dol.
Tinginė ir Darbštutė, 2 dol.
Liūdnai linguoja lelija, 2 

dol.
Archimedas, 3 dol.
Katekizmas, K. Žitkaus, 2 

dol.
Ugnies žirgas, 4 dol.
Anksčiau išleistos knygos:
Giesmynėlio palydas, kun. K. 

Senkaus, 8 dol.
Gyvenimo keliu, 2 dol.
Neklaužados, 2 dol.
Jaunojo galiūno keliu, 2 dol- 
Keturi valdovai, 2 dol.
Garbė Dievui, giesmynėlis, 

3 dol.
Šiai' dienai ir rytojui, 1.50 

dol.
Vaikų auklėjimas šeimoje, 

1.50 dol.
Lietuviškoji išeivija, 2 dol.
Šv. Jonas Bosco, 5 dol.
Don Kamiliaus mažasis pa

saulis, 2 dol.
Ūkė Wagūu, 2 dol.
Širdies nuolaužos, 2 dol.
Didysis Reizas, 2 dol-
Dantės Naujasis gyvenimas, 

2 dol.
Dar yra ir daugiau vaikam 

naudingų knygų. Šias knygas 
galima gauti Balfo centre, 105 
Grand St., Brooklyn, N. Y. 
11211 pas platintoją Zaraus- 
ką, taip pat ir Darbininko ad
ministracijoje.

Romoj besikurią lietuviai sa
leziečiai iš anksto dėkoja Ame
rikos lietuviam geradariam ir 
tiki, kad daugelis pasinaudos 
šiais “Jaunimo bibliotekos” lei
diniais ir tuo parems jų veik
lą Vytėnuose. Amerikoj keliau
jančio lietuvių saleziečių atsto
vo adresas: Kun. Petras Urbai- 
tis, SDB, 6800 S. Campbell 
Ave., Chicago, Ill. 60626. Tel. 
PR 8-2126.

Švenčių specialūs 
siuntiniai į Lietuvą
Pilnai čia užmokama — 
Gavėjas nieko nemoka.
ŠVENTINIS — $35.50
4 Yz sv. kviečių miltų, 
2*4 sv. ryžių,
2 Yt sv. cukraus.
1 sv. marmelado,
1 sv. makaronų,
1 plyta šokolado.
maišiukas vaisinių saldainių, 
% sv. dešros,
1 sv. maišytų vaisių, 
100 g. Nescafe.
2 maišeliai pudingo miltelių, 
2*4 sv. avižinių dribsnių, 
2% sv. miltų. .
10 SKARELIŲ—$46.80
5 vilnonės skarelės su didelėm 
ar mažom gėlėm ar turkiškais 
piešiniais ir 5 šilkinės 
skarelės, visų spalvų.
Oro paštu — pridėti dar $8.50
VERTINGIAUSIA DOVANA 
JŪSŲ GIMINĖM — 
KAILINIŲ IMITACIJA 
Didelė vertė — 
platus pasirinkimas: 
ūdra (lygi ar dryžuota), 
persiškas avinėlis ar avinas — 
pilna kaina tik $99.00

SUDĖTINGAS SIUNTINYS
— $126.00
3 yardai medžiagos vyriškam 
žieminiam paltui, 3 y. medžia
gos moteriškam žiem. paltui. 
Sts y. medžiagos vyr. kostiu
mui, 3 y. medžiagos žieminei 
suknelei. Visos medžiagos 100% 
vilnonės. 2 dvigubo dydžio pa
klodės. 2 užvalkalai, 6 turkiški 
rankšluosčiai.
Dar ir daugiau specialių 
šventinių siuntinių.

REIKALAUKITE MŪSŲ 
NAUJO KATALOGO

Užsisakykite dabar — tik per

INTERTRADE EXPRESS 
CORP.
125 East 23rd Street
(Antras aukštas)
New York, N.Y. 10010 
Tel. 982-1530
Reikalaukite naujų katalogų!

Jaunas tėvynės gynėjas, Lietuvos kariuome nės kūr.-savanoris Kalpas Uogintus 1919 m.

Savanorius kūrėjus pagerbiant

Kalpas Uogintus 1919 metų pradžioje

(atkelta iš 5 psl.)

Savanoriai ir buvo patys pir
mieji Lietuvos laisvės gynė
jai, nes tuo metu į kraštą ver
žėsi priešai — bolševikų divi
zijos, veržėsi ir lenkai ir dar 
pačiam krašte siautėjo vokie
čių bandos. Savanoriai pirmą 
kartą Vilniuje sugiedojo Lietu
vos himną, savanoriai buvo Lie
tuvos Tarybos sargybiniai, sa
vanoriai 1919 sausio 1 Gedimi
no kalne Vilniuje iškėlė Lietu
vos vėliavą. Savanoriai sudarė 
pirmuosius Lietuvos kariuome
nės dalinius.

Kariuomenės šventė rišama
su lapkričio 23. Tą dieną 1918 ra okupuota.

Nauji DARBININKO skaitytojai
A. Leonard, N. Arlington, 

N. J., Kun. Iz. Gedvilą, Pom
peys Pillar, Mont-, J. Shaw, 
Ellenville, N. Y., K. Čižiūnas, 
Parsippany, N. J., O. Norkie
nė, Woodhaven, N. Y., A. Po- 
vliches. Elizabeth, N. J., J. 
Laucius, Cleveland, Ohio, S. 
Kečioris, Carmel, N. Y., G. 
Troncone, Stamford, Conn-, F. 
Laurinaitis, Dougloston, N. Y., 
H. Steinis, Sr. Kearny, N. J.,
M. Paskačimis, Bronx, N. Y.,
M. P. Patrick, N. Brunswick,
N. J., C. Latinis, So. Amboy, 
N- J., Kun. L. Jaskievicz, S. J. 
Bronx, N. Y., Th. Grinewich, 
Harrison, N. J , K. Kaminskiū- 
tė, Simsbury, Conn., J. Vaz
bys, Alpine, N.J., S. Petrick, 
Richmond Hill, N. Y., K. Stro- 

Lietuvos keleliais

metais buvo pasirašytas įsaky
mas atstatyti Lietuvos kariuo
menę. J besiorganizuojančią 
Lietuvos kariuomenę ir Įsijun
gė savanoriai.

Tų savanorių žygis nesibaigė. 
Nepriklausomybei žlūgant, pra
sidėjus partizaninėm kovom, sa
vanoriai ir čia buvo aktyvūs ko
votojai ir organizatoriai.

Taip prisimenant savanorius 
kūrėjus ir juos pagerbiant, pa
gerbiami ir visi, kurie kovojo 
dėl Lietuves laisvės, kovojo 
anais nepriklausomybės kovos 
metais, sunkios bolševikinės o- 
kupacijos laiku. Toji kova ne
sibaigė, nes Lietuva dar tebė

ga, E. Hartford, Conn., V- Juk
na, Bridgeport, Conn., P. Dau
ginas, St. Catharines, Ont. Ca
nada, Kun. A. Jansonis, Law
rence, Mass., Z. Kungys, M.D., 
Long Beach, N. Y., V. Pečiu
lis, Tillsonburg, Ont. Canada, 
K- Motušis, Pasadena, Calif., J. 
V. Paulus, Vancouver, Wa., 
M. Marishficki, Cambridge, 
Mass., A. Mikalauskas, Worces
ter, Mass., V. B. Radzivanas, 
Richmond Hill, N. Y., A. Dau
kantas, Pine Bush, N. Y., F- 
Stalman. W’altham, Mass., J. 
Peck, Key Biscayne, Fla., G. 
Buga, Scranton, Pa., S. Lapie- 
nis, Brazil, S. A.

Kitiem užsakė: B. Jalinskie- 
nė, Woodhaven, N. Y. — sū
nui Algiui, Hartford, Conn.; 

B. Tutinaitė, B’klyn, N.Y- — 
M. Rožėnienei, Raynham, 
Mass.; M. šalinskienė, Wood
haven, N. Y. — C. Antanaitie
nei, Portchester, N. Y.; Dr. C. 
R. Jurgėla, Bethesda, Md- — St. 
J. Mangis, Fl. Lauderdale, Fla.;
L. Balten, Phila, Pa. — V. Bal- 
ten, Phila, Pa.; A. Sinus, Bklyn,
N.Y. — 0. čečkauskienei, Mon- 
treal, Que., A. Svalbonienė, B’- 
klyn, N.Y. — V. Svalbonui, Pt. 
Washington, N. Y.; Br. Girža
das, B’klyn, N. Y., — Vyt. Gir-

Gubernatoriaus 
Rockefellerio 
kilmė
Dabartinis New Yorko valsti

jos gubernatorius Nelson 
Rockefeller, kai kieno many
mu, esąs žydų kilmės- Tai ne
tiesa.

Rockefellerio protėviai yra 
kilę grynai iš vokiškos šeimos, 
iš pietų Vokietijos. Jų tikroji 
pavardė yra Roggenfelder (Ru
gių laukai). Apytikrėm žiniom, 
Roggenfelder į Ameriką at
vyko maždaug 1783 ir kaip 
emigrantas apsigyveno šiandie
niniame Flemingtone, N. J. 
Vienas iš gubernatoriaus pro
tėvių vadinosi Johann Peter 
Roggenfelder, vėliau pasivadi
nęs Rockefeller.

Roggenfelderiai savo gabu - 
mu ir vokišku darbštumu pra
simušė i turtą, ir jų vaikų vai
kai išsimokslino. Dabartinis 
gubernatorius pasirodė gabus 
prekybininkas, pramonių orga- 
nizuotojas ir geras finansinin
kas.

1913 Rockefelleriai Įsteigė 
fondą paremt mokslo Įstaigom 
ir padėti išeiti aukštuosius 
mokslus gabiem amerikiečiam. 
Taip pat daug prisidėjo prie 
mokslinių tyrimų institutų ug
dymo. Fondas pasiekė net 805, 
867,299 dolerių sumą, iš kurios 
kasmet yra skiriamos didelės 
sumos mokslo reikalam.

k k

Parengimai New Yorke
Lapkričio 14, šeštadienį — Mairo

nio lituanistinės mokyklos banketas 
ir šokiai Maspetho lietuvių parapi
jos salėje.

Lapkričio 14-15, šeštadienį ir sek
madienį — Dail. Petrikonio kūrinių 
paroda Kultūros Židiny, 361 High
land Blvd., Brooklyn. Rengia Skau
čių Seserija.

Lapkričio 15, sekmadienį — DLK 
Birutės karių šeimų moterų dr-ja 
rengia tradicinį pobūvį Cordon Bleu 
salėje 96-01 Jamaica Ave.. Wood
haven, N.Y., 5 vai. p.p. Kalbės dr. 
M. Sveikauskienė.

Lapkričio 28, šeštadienį — Lietu* 
vos kariuomenės minėjimas Mas
petho lietuvių parapijos salėje. Ren
gia L.V.S. Ramovė.
Gruodžio 6, sekmadienį — Kenčian
čiai Bažnyčiai Lietuvoje paminėti 
diena. Rengia Liet. Kat. Religinė 
šalpa ir LieL Kat. Moterų Kultūros 
draugija.

Numatomus parengimus pranešti 
LB New Yorko apygardos valdybos 
nariui kultūros reikalams — Vy
tautui Radzivanul, 84-16 110th St, 
Richmond Hill, N.Y. 11418; telefo
nu: 441-9720.

žadui, Shoreham, N. Y.; Kun. 
L. Jaskievicz, Bronx. N.J.; M. 
Bicher, Hackensack, N. J.; M. 
Paskačimis, Bronx, N. Y- — 
B. Januševičienei, Trenton, N. 
J.

Sveikiname naujus skaityto
jus ir dėkojame užsakytojam.
Naujiem skaitytojam Darbinin
ko prenumerata pirmiem me- 
tam 5 dol. Jaunavedžiam ir ka
riam vienerius metus laikraštis 
siunčiamas dovanai. Prenume
ratos reikalais kreiptis Į admi
nistraciją: 910 Willoughby Av., 
Brooklyn, N.Y. 11221.

SPORTAS
LAK:HAITI STARS l:l(0:l)
Sena futbolo tiesa—nebūti

nai pralaimėt prieš geresni prie
šininką —pasitvirtino praeitą 
sekmadienį rungtynėse prieš 
Haiti Stars. Pirmenybių lente
lėje viršuje stovintis priešinin
kas pasirodė techniškai smar
kiai pranašesnis už mūsiškius. 
Lygiosios išplėštos tik lietuvių 
kovotojiškumo ir užsispyrimo 
dėka. Nedaug trūko iki perga
lės. Nepasirodžius teisėjui, pa
reigas perėmė mūsiškis Mile
ris. gerai teisėjavęs, bet neuž
skaitė jaunojo Riaubos pui
kaus galva pasiekto Įvarčio. 
Prieš techniškai daug geresnį 
priešininką tinkamai antrame 
kėlinyje sužaidus, gavome vie
ną pirmenybių tašką. Pažymė
tinas šileikio išlyginamasis į- 
vartis, pasiektas lekiančiu star
tu iš oro nelaikomu šūviu.

Darbščiai sužaidę mūsiškiai 
vieno taško tikrai užsitarnavo. 
Gynime seni vargai — pirmyn 
nuėjus Bagdžiūnui I. Česnaus
kas turėjo neišsprendžiamų 
problemų. Puolime Klivečka II 
su Budrecku, kuris nekaip jau
tėsi, bet sukandęs dantis išlai
kė iki pabaigos, buvo mūsų pa
vojingiausi ginklai. Visai pavy
kęs jaunojo Riaubos debiutas 
Įdėtos darbo — treniruočių pa
sėkos visai aiškios — kvapo už
tenka pilnai 90 minučių. 21 
mūsų pirmenybių sezonas bus 
tikrai neblogas, o kitais metais 
galime tikėtis dar šviesesnių 
momentų. Kaip jau minėta, At
letai gerame, kelyje.

Mažučiai šeštadieni nukelia
vo Į tolimąjį Wayne, N.J.; vos 
devyniese ir pralaimėjo vietos 
Spfr. Passaic 0:4.

Šį sekmadieni mūsiškiam 
tenka kietas nemalonus prie
šininkas, mūsų lygos kitos gru
pės lentelės lyderis White 
Plains SC. Rungtynės Įvyksta 
Ferris Ave. Field, Exit 6 Cross 
Westchester Expy, White 
Plains N. Y. Pirmosios koman
dos pradeda 2 vai., o rezervi
nės 12 vai. Mažučiai šeštadie
ni žaidžia namie, t.y. Kissena 
Corridor Flushing LI,, 2 vai. 
prieš BW Gottschee-

Atletas

LIETUVIŠKOS PLOKŠTELES
Kalėdų giesmės. Br. Budriū- 

no vokalinio ansamblio Įdainuo
ta: Tyliąją naktį. Mes atėjom, 
Piemenėliams, Linksmą gies
mę, Prie Kalėdų eglutės, Tylią 
naktį, Adeste Fideles, Puer no
bis nascitur ir Tylią šventą nak
tį. Mono 5 dol.

Garbė Tau, Viešpatie, Daina
vos meno ansamblio Įdainuota: 
Tyliąją nakti, Sveikas. Jėzau 
gimusis. Kalėdų giesmė, Links
mą giesmę mes užtrauksim. Per 
Tavo šventą prisikėlimą, Links
ma diena mums prašvito, Gar
bė Tau. Viešpatie, Prailgo die
nos. Atsiklaupęs prieš altorių. 
Skausmo kryžkelėje ir Malda 
žuvusiem. Meno 5 dol. Stereo 
6 dol.

Sophie Barkus radijo vaka
ruškininkės dainuoja: Tylią
ją naktį, Piemenėliai, Mes gir
dėjom angelus, Šiandien Bet
liejuj, Sveikas Jėzau, Gul šian
diena, Telia nakti, Jėzau Kris
tau maloniausias. Alyvų darže
ly,- Linksma diena, Geismas ir 
svajonės. Iš rytų šalelės. Kur 
tavo dainos, Oi berneli. Ru
dens melodija, Ramune, Oi 
močiute, motinėle, Miškų gė
lė, Valio dalgelė ir Ausk. mo
čiute. drobeles. Mono 5 dol.

Šiluva, chorų ir solistų Šilu
vos koplyčios pašventinimo pro
ga Įdainuota: Mišios Kristaus 
Šventu Žaizdų garbei. Tušti pa
liktieji namai. Nenuženk nuo 
akmens, o Marija. Oi toli toli. 
O Kristau, pasaulio Valdove. 
Mono 4 dol.

Iš Rūtų šalelės- Alice Steph
ens moterų choras: Piemenė
liams. Į Betliejų bėkit, švento
je tyloje. Betliejaus prakartėlėj. 
Skubinkit piemenys, Sveika Ma
rija. Eisi kentėt. Karvelėli. Kur 
bakūžė samanota, Dul-dul- dū
delė, Ne margi sakalėliai. Pas 
močiutę augau. Sakė mane šio
kią, Mergužėle lelijėle. Apynė
lis. Sėjau rūtą ir Išauš pavasa
ris. Mono 5 dol.

Lietuvos Nepriklausomy
bės 50ties metų paminėjimui 
prisiminti: Pulkim ant kelių: 
Mariia, Marija; šventas. Šven
tas: Malda už tėvynę: Lietuvos 
himnas; Graži tu mano tėvyne; 
Mano malda: Palikta šalis; Kur 
giria žaliuoja; Nemunas. Išpil
do solistai ir parapijų chorai. 
Kalbos prel. Kemėžio, vysk. V. 
Brizgio. St. Bačkio. vysk. Bo
land, W. Rodino ir kit. Stereo, 
bet galima naudoti ir mono, 
kaina 4.50 dol.

Lietuviškos Giesmės. Gies
mė i Šiluvos Mariją. Varpas 
kad būčiau. Tėve mūsų, Šv. 
Kazimierai. Sveika Marija. Gai
lestingoji Marija, Sveika Mari
ja. Motina Dievo, Mano malda, 
Iš šios mūs žemės, Skaisčiausio
ji Marija. Kad širdį tau skaus
mas. Jėzau pas mane ateiki. Iš
pildo sol. A. Brazis, L. Stukas 
su žibuoklių moterų oktetu, 
akomponuojant A. Kačanaus- 
kui. Stereo, bet galima naudo
ti ir mono, kaina 4.50 dol.

Linksmų Kalėdų. Rūtos an
samblio padainuota: Leiskite ra
są, Tyliąją naktį. Piemenėliams, 
Nakties tyloj, Gul šiandieną, 
Linksmą giesmę, Sveikas Jė
zau gimusis, Tylią naktį, Ateikit 
džiaugsmingai, Mes girdėjom 
angelus. Šventa naktis ir An
gelai gieda danguje. Mono 2 
dol. Stereo 4.50 dol.

Vivat Academia. L.S.T. Korp. 
Neo-Lituania orkestras. Padai
nuota: Alma Mater, Linų lau
kai tavo akyse, širdyj jauni, 
Ugnies bučkis, Atsimenu aš, 
Plaukia sau laivelis, Ai.. .ai.. 
valsas, Daugiau nesišypsosiu, 
Sudiev merginos. Meilės pasa
ka, Mylėsiu aš, Neo lit. daina, 
Kur nors miela, šokam tvistą, 
Meilės daina, Brangi širdis, Dai
na iš toli, Labas kolega, Sva
jonė. Nusižiūrėjau mergužėlę, 
Neišeik, neišeik tu iš sodžiaus, 
Jurgita, Eikim kartu, Laikykis, 
kolega, Tėvynės laukuose. Al
bumas iš dviejų plokštelių. Ste
reo 8.50 dol.

Lauksiu tavęs. Lietuviškos 
lengvos muzikos rinkinys. Pasa
ka, Nemunėli, Nemunėli, Me
džioklės daina, Ar žinai, Lauk
siu tavęs, Vėjas, Barkarolė, Su
sitikimas, Eikš, drauguži, Kada 
meilė aplanko, Senoje pilyje, 
Džigūnas. Išpildo sol. E. Iva
nauskas, S. Laurinaitytė, Her
ta Kaniauskaitė, L. Ablėnaitė, 
E. Saulevičiūtė, Romanas Mari- 
jošius, orkestrui palydint. Kai
na 5 dol.

Mano Gimtinė. Lietuviš
kos lengvos muzikos rinkinys. 
Tėvynė Lietuva, Auksinis ru
duo, Sningant, Rudens pasaka. 
Smalsuoliai, Du miestai, Kai tik 
vyšnios bals, Užuomarša, Lietu
viškas letkis, Suk, suk ratelį, 
Vilniaus stogai. Trio baloje, 
Miško takais, Mano gimtinė. Iš
pildo sol. V. Noreika. D. Ma
žeikaitė. D. Cibulskytė, J. Bu- 
raanauskaitė, E. Kuodis ir ki
ti, orkestrui palydint. Kaina 
5 dol.

. Lietuva Brangi, Lengvos mu
zikos solistų ir chorų įdainuo
ta: Lietuva brangi, Per šilelį jo
jau, Senas jūrininkas, Apynėli 
žaliasai. Nemunas. Žibuoklė, Tu 
prisimink, O tu Joneli, Daina 
apie Klaipėdą, Lietuviška pol
ka ir Lietus lynojo. Mono 5 
dol. galima naudot ir stereo.

Tykus buvo vakarėlis, Leng
vos muzikos rinkinys. Tykus 
buvo vakarėlis, Laivai, šiū nak- 
tely, Kas bernelio sumislyta, Oi 
laukiau, laukiau. Bernužėli ne- 
svoliok, Sena amerikiečių dai
na, Plauks laivelis, Dėdės Jo
no polka. Trankus kaimo val
sas. Rožėta ir Džiaugtis jaunys
tėj. Kaina 5 dol.

Toks Mūsų Likimas. Violetos 
Bendžiūtės įdainuota pritariant 
gitarai, moderniškes muzikos 
dainos: Toks mūsų likimas, Mė
lynos akys. Vasara ateina, Lop
šinė. Naktis, Aš verkiu viena ir 
Laukiu tavęs. Stereo 5 dol. ga
lima naudoti ir mono.

Ar pameni, Vandos Stankaus 
pramoginės muzikos įdainuota: 
Neužmirštuolės — tango, Ilge
sys — valsas, Prieš daugel me
tu —fokstrotas. Ar pameni— 
tauto. Vysta jau rožės— valsas, 
Sudie — tango. Nereik liūdėt— 
fokstrotas. Nuskinsiu gėlę — 
valsas, Sidabrinės naktys — 
fokstrotas ir Pavasario takais— 
tango. Mono 5 dol. Stereo 6 
dol.

Sutemų garsai, Vandos Stan
kaus vokalinis solo pramogi
nės muzikos su orkestru įdai
nuota: Nakties padangėj—val
sas. Svajonė— rumba, Joninių 
naktis—fokstrotas, Orchidėjos 
mėnesienoj — tango. Rymau 
po beržais — valsas. Apkabink 
mane — tango. Tik nežinau— 
cha, cha, šviesiam take mėnu
lio — tango ir Kas iš to — pol
ka. Mono 5 dol. Stereo 6 dol.

Rcžės ir tylūs vakarai, Van
dos Stankaus šokių pramoginės 
muzikos įdainuota: Rožių tan
go, Domino, Bell ami, Bučinio 
liepsna. Ramona. Rudens lapai, 
Capri žvejai, Bučiuok mane, I 
love you, Sudie gražioji Roma 
ir Mano mažytė. Mono 5 dol.

Dainų ir arijų rečitalis, J. 
Vaznelio: Augo girelėj. Tamsioj 
naktelėj. Nejaugi vėl, o Dieve, 
Dzūkų kraštas, Žalioj lankelė), 
Laikrodis, Klajūnas, Arija iš 
op. “Don Carlos” ir “Sevilijos 
kirpėjas’’- Mono 5 dol.

Grojame Jums, L.S.T. Korp. 
Neo-Lithuania, grojant orkest
rui. Įdainuotaz; Spaudos ba
liaus valsas. Tau tiktai tau (tan
go), Oi, sudieu, sudieu (valsas), 
Vieversys (tango), Bybabalula 
(liet, tvistas). Orkestrui vado
vauja A. Modestas, dainuoja A. 
Gasparaitis, žodžiai B. Augusti- 
navičiūtės ir kitų. Kaina 7 dol.

šios bei kitos plokštelės ir 
knygos gaunamos: Darbininkas, 
910 Willoughby Ave., Brook
lyn, N. Y. 11221. (Persiuntimui 
pridedama 50 c.)
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PAMINKLAS
Šv. Petro bazilikoje Romoje 

kalbės pasauliui ilgus amžius.

Aukodami šiam paminklui palikime ateičiai jo kūrėjų 
tarpe savo ir savųjų vardus.

Laiko liko nedaug, ši proga niekad nepasikartos.Aukas siųskite: :

!
 LITHUANIAN MARTYRS’

CHAPEL FUND

2701 West 68th Street :
Chicago, Ill. 60629 ■

SERVICE

MARIO'S *Auto Inspection Repair 
Station headlights adjustment wheel 
alignment, motor tune-up & brake 
service. Shell Bay Ave Mayville, NJ 
Cape May Court House opp. State 
Inspection Dep. Sta. 8 AM - 5 PM 
Closed Sun-Mon. Owned & operated 
by Mario De Santis. If you want to 
go “See MARIO”. Call 609 465-5607

Nostrand Beauty and Wig Center 
Hair straightening, cold wave perm. 
1280 Nostrand Ave. Bklyn. No ap
pointment. IN 2-9751 / BU 4-9450

George •& Sons Texaco Open 7 days 
a week. Road service, mechanics on 
duty all time. 239 Chancellor Ave., 
Newark, NJ. — Call 201 -929-9647

MALE - FEMALE.

GENERAL FACTORY HELP 
Steady jobs Salaries $74-$100. Good 
working conditions — ALL STATE 
EMPLOYMENT AGENCY 400 E. 
148thSt. N.Y.C. Call 635-9818

EXPERIENCED OPERATORS
On Merrow and Singer Machines 

Complete on Dresses
1157 Southern Boulevard, Bronx 

Ask for PANCHO 
Tele. 212-842-6220

HAIR STYLIST preferably Europe
an trained, must be clever and ex
perienced. Elegant salon, Syracuse, 
N.Y. Joseph Hair Stylist, Presiden
tial Plaza, Syracuse, N.Y. Call 315 
—122-3195 - 3194.

Dressmaker and Tailor must be ex
perienced in making alterations and 
doing custom made garments. Must 
speak sorrfe English. Apply: MAL 
The Tailor, 50 W. 72 St. N.Y. N.Y.

BOUNDARY 
DELIVERY SERVICE 

WE DELIVER 
FROM DOCUMENTS \ 

TO PACKAGES
We take pride in our work

Call TE 6-2210 or 
SO 8-4262

PPG
Industries

has excellent opportunities for

Production Workers
2.88 per hour to start-j-shift differential

MEDLEY WAKEUP 
SERVICE

Can’t Depend on your Alarm — 
Let Medley Awaken You. 

Low Rates 
• 871-5177 •

No experience necessary, excellent opportunity for advancement, 
permanent positions, rotating shifts, excellent fringe benefits, hos
pitalization, life insurance, pension planand ten (10) paid holidays. 
High School diploma preferred, but net required. Apply in person 
or call Personnel Office — (201) 748-9400

BOGDENS GULF 
SERVICE STATION

Open 7 days a week. General auto 
repairs and towing service, tires, 
batteries & accessories. State Hwy. 
35 & Sea Girt Ave.. Sea Girt, N.J.

201—449-9836

PPG INDUSTRIES INC. — Adhesive Products. .
225 BELLEVILLE AVE. BLOOMFIELD, N. J. 

An Equal Opportunity Employer

Career Opportunities in CIVIL ENGINEERING
HIGHWAYS (Design, Construction, Maintenance); MATERIALS; 
SOILS; PHYSICAL RESEARCH; TRAFFIC; STRUCTURES; and 
TRANSPORTATION PLANNING. NY State residency not required, 
U.S. Citizenship required.$13,528 - $16,243 (6% increase effective 
4/1/71). ORAL TEST ONLY. Requirements: Bachelors degree in 
Engineering, Professional Engineer's license, 1 year of satisfactory 
engineering experience in the specialty for which the candidate is 
applying. Write to: Director of Personnel, Box A

New York State Department of Transportation 
Bldg. #5, State Office Campus, Albany, N.Y. 12226 
New York State is an Equal Opportunity Employer

PAINTER
INSIDE AND OUTSIDE 

All Work Guaranteed 
We take pride in our work!

MR. DIMOPOULOS 
4117 Astoria Blvdv Astoria

Call 274-9359

HILLTOP KENNELS
BOARDING YOUR DOGS 

HOME AWAY FROM HOME 
Hillandale Road, Oldwick, N.J.

Call 201—439-2900
Dorothy Jensen, Proprietor

CHARLIE SHOE REPAIR

Open Saturdays 
Specialist on all Leather Goods 

Pocketbooks - Briefcases 
Suitcases - Wallets - Leather Coats 

All Work Guaranteed.
354 South Orange Ave. 

Newark, New Jersey 
Call 201-622-1817

TO PLACE 

YOUR AD 

CANCEL OR CHANGE 

Tel.: GL2-2923

H. W. MALE

$$$
AUTO RADIO TECHNICIANS 

Experienced men will get a good 
salary. Work 5 or 6 days, 40 hrs. 
week. Good conditions — benefits.

Call (516) 249-8834
$$$ $$$

yra taip arti Lietuvos 
... ir jūs ten galite nuvykti su

DISPLAY

West Brighton 3 bdrms, brk ranch, 
gar, bths, central air, carpeting, 
rec rm, env trans, owner. SA 7-0930 
eves Sat. & Sun. — Firm $44,000.

Our Lady's Retreat House at Gray
moor Rt. 9 Garrison, N.Y. 10524 — 
914 GA 4-3300. Open Retreat for 
women Nov. 6-8; also for HS girls.

Aluminum Siding price! 3 colors, 
wood, cedar, custom siding and roof
ing available. Terms & installation 
(516) 223-5011. — (212) 343-1220

N.J. Certified Teachers CATHOLIC 
PREP Course Classes start Nov. 14 
& 15. Call or write for free litera
ture Educational Achievement Ctr. 
83 Chestnut Sst. Ridgewood, N.J. or 
818 Cedar Lane Tcaneck, N.J. Phone 
652-4024. — Tutoring in all subjects

Attention INJECTION MOLDERS! 
Moldmakers, Manufacturers. Pro
duct design, mold design and draft
ing services available. Joseph N. 
Laurita. 66-44 Grand Ave., Maspeth, 
N.Y. 11378. Phone (212) 672-4661

TURNHALL Restaurant & Caterers 
fine restaurant and catering at rea
sonable prices for all occasions — 
weddings, showers, meetings, etc. 
Dining daily — inviting atmosphere 
delicious food sensible prices. 44-01 
Broadway'. Astoria, Qns. 932-9274

Music Instruction — LILLI LeNAY 
Classical and Jazz Piano, all grades 
KI 6-2084

We are opening NOV. 12, 1970

328 Brpadway Avenue 
Palisades Park, New Jersey

DELI INTERNATIONAL
A new Delicatessen with Domestic 
and Imported Delicacies including 
Hungarian Goulash, Chicken Papri
ka with Spaetzel.

Open every day 8 to 8 
except Sunday.

We speak your language — 
We welcome your patronage.

SHIPPING CLERK —full charge— 
Furniture experience necessary. In
dustrial factory, steady position — 
Stanbuilt Upholstery 376 President 
St., Brooklyn, N.Y. Call UL 8-0550 
Mr. Bob Stoll.

POLISHER - LAPPER experienced 
on School Jewelry — permanent — 
SCHILLING MFG. 251 Washington 
Street, Jersey City, N.J.

CONSTRUCTION HELP. We need 
a handy-man, crew-chief type. All 
types of duties incl. repairs, building 
maintenance, etc. CALL 673-5180

Cabinet makers, wood finishers and 
foreman for finishing dept, for desk 
factory in Irving. N.J. Arnold Fur
niture Mfg. Inc. Call 201-399-0505

MEN’S HAIR 
STYLIST

Must be experienced. Top salary — 
AUGIES MEN SALON, 200 E. 9th 
Street Rockaway, New Jersey, Mor
ris County (New Jersey area). For 
information call days 201—627-9656 
after 7 PM 201-625-1265

Plumbing Supply Stockman. Com
pany needs good man with or with
out driver’s license. Must read and 
write English. — Call MO 5-8103

DIE MAKERS
1st and 2nd Class

Up to $4.50 per hour for qualified 
men, overtime, benefits incl Life & 
Health Insur, dental plan, liberal 
pension and paid vacation. Air-con
ditioned factory. Also looking for

MACHINIST
1st and 2nd Class

Apply in person Monday - Saturday

Stewart Stamping Corp.
630 Central Park Avenue

(2 blocks North of Raceway) 
Yonkers, New York

H. W. FEMALE

FINNAIR
SKANDINAVIJOS PASIDIDŽIAVIMAS

Arba kodėl nepasiųsti per Finnair savo giminėm Kalėdų 
sveikinimą užkviečiant juos kitą pavasarį atvykti čia ap
silankyti. Tai taip lengva, kada jie naudoja tiesioginį 
susisiekimą per Helsinkį į New Yorką.

-----  Kokia puiki Kalėdų dovanai -----

Platesnėm informacijom — skambinkite 
savo kelionių agentui ar FINNAIR New 
Yorke telef. 889-7070, ar Jums artimiau
siai FINNAIR įstaigai.

^*■1^ pride of Scandinavia
* xz

This announcement is neither an offer to sell nor a solicitation of 
an offer to buy any of these securities. The offering is made only 
by the Offering Circular in the states where the securities may 
be legallv offered. O z
NEW ISSUE

RIWHITT EXPLORATION 
AND MINING, INC.

(A Wyoming Corporation)
The Corporation proposes to explore for gold, copper, and 
the platinum group of metals upon properties located 
within the Medicine Bow Mountains, Albany County, Wy. 

3,000,000 Shares of $0.03 Par Value Common Stock.

OFFERING PRICE:
§0.10 PER SHARE

Individual purchases are limited to not less than 1,000 nor 
more than 30,000 of the offered shares. Purchasers may 
submit indications of interest to purchase more than 30,000 
shares; however such indications are not binding on the 
purchaser and will be honored, on a pro rata basis if ne
cessary. in the event that the entire offering is not sold 
before December 11, 1970.

A

Copies of the Offering Circular may be 
obtained by returning the coupon.

New Standard Auto Body Shop — 
Collision experts & insurence prob
lems. 512 Elizabeth Ave. East Lin
den, N.J. 201—486-8770 Bill Daniels

DAZ CONSTRUCTION
Violations removed, plumbing and 
carpentry and general contracting 
work. All work done at reasonable 
rates. 303 West 138th Street, N.Y.C.

Call: 234-3615

H. W. MALE

AUTO PAINTER
MUST BE $200.00 

PER WEEK 
OR OVER CALIBER.

CALL (212)
658-5900

ROYAL HOUSE 
FURNISHERS
FINE QUALITY 

FURNITURE AND 
APPLIANCES

Late Nite Friday till 9 PM 
Use Our Lay-Away Plan

282 Springfield Avenue 
NEWARK. N. J. 
201-272-8585

DEER HUNTING — on 2600 Cats
kill Mts. acres! Bucks everywhere. 
Deluxe steam heated rooms. — For 
reservations:

PARAMOUNT MOTEL
PARKSVILLE. N.Y. 

Direct Wire: (212) 524-3370

Truck for Hire 20 foot flat body 12 
ton carrying capacity, automatic 
unloading equipment with drivers. 
For more information: 212—987-7238

New foctory outlet for double knits 
polyesters acetates cottons, etc. —- 
first look at newest season fabrics 
at low factory prices stock cont’ly 
changing. Mon.-Fri. 2pm-8pm. Sat. 
llam-3pm CARNABY MILLS. 25 
East Union Ave. East Rutherford, 
New Jersey — 201—935-0020

EXP. OPERATORS
on safety stitch and blind stich and 
bar tack machine. Piece or section. 
Union shop—MAURICE SILVERA, 
INC., 418 Lafayette St. (5th floor), 
New York City — AL 4-8638

GIRLS! LADIES! $6 AN HOUR 
(No behind counter sales) Cosmetic 
field mink oil products 1 day, no 
charge training — choose your own 
hours (as many as you want). No 
territorial restrictions, must have 
car. — Mr. Bob Beyer, Tel. (212) 
884-7195

SEWING MACHINE OPERATOR 
Experienced with all types of ma
chines to do duplicate sampler for 
large lingerie manufacturer. Bene
fits, good working conditions. Call: 

Mr. S. — 686-5625

R.N. NURSES — New York State 
license required. 3-11 shift full and 
part time for Nursing Home. Nyack 
Manor Nursing Home — Call: week
days 914—268-6861

CONCERNED
ABOUT, COLLEGE?
Consider

St. Thomas Aquinas College
(Co-Educational)

Four year Liberal Arts —- B. A.B.S.B.S. in Education 
Beautiful rural setting. 25 minutes from N.Y.C. Boarding 
facilities. Write Registrar:

ST. THOMAS AQUINAS COLLEGE
SPARKILL, NEW YORK 10976

914—359-1279

Remington Building
1728 28th Street
Boulder, Colorado 80302 (303 ) 449-6911

Please send me, without obligation, a copy of the Offering
Circular of
RIWHITT EXPLORATION AND MINING, INC.

Name ....................................................................................

Address ..........................................................................-......

City, State & Zip Code.....................................................
DA

The Hartford
Insurance Group
is interviewing

• CASUALTY 
UNDERWRITER 
1-2 years’ experience

• PROPERTY 
UNDERWRITER
1 year’s experience

For appointment call
MRS. PEAK
315—474-6531

AEGEAN ISLES 
781 East 31st Street 

Off Ave. H & Flatbush Ave. 
Tel. 434-7496

Wedding & Banquet catering from 
30 to 300 — Seafood, Steaks. Chops, 
Special Dishes. Open daily exc. Mon.

-WESTHAMPTON NURSING 
HOME

Finest accomodations available — 
nurse in attendance 24 hours a day. 
Catholic Church within the area. A 
home away from home — 7 Seafield 
Lane Westhampton Beach, Long 
Island. Call: 516—283^1122

Yellow Jacket Transmissions open 
5’į days a week all work guaran
teed. 681 Grove Street Irvington, 
NJ. Call 201-374-2700

Virginia 9-4496
A. R. SHIPLEY 

COMPANY
Aluminum Combination
Windows and Doors

Jalousie Windows
Aluminum Awnings

600 RIDGEWOOD AVE.
Brooklyn, N.Y. 11208 

----------Allen R. Shipley------ ■—

MT. ST. JOSEPH COLLEGE
OF RHODE ISLAND

“212 Acres Overlooking Beautiful Narragansett Bay”
Four Year Liberal Arts College for Women

Now offering programs leading to B.A. and B.S. Degrees 
including Teacher Education

Liberal admissions policy; Sports program; Transfer students wel
come; Modern dormitory facilities; Moderate tuition.

For more information call, write or visit

MT. ST. JOSEPH COLLEGE
Tower Hill Road, Wakefield, R. I.

(401) 789-0809

LITCHMORE CONST. CO.
General Alterations and Repairs 

All Work Guaranteed 
(Lie. 764048) 

We take pride in our work. 
733 Utica Ave. Brooklyn, N.Y.

Call 212-493-3774 .

GENERAL BUILDING 
MAINTENANCE

Home improvements, violations re
moved, all licensed personnel. We 
take pride in our work. 369 Utica 
Avenue, Brooklyn, N.Y. — Call: 

771-9659
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DARBININKAS
na mojiį 

NAUJIENOS,
Kristaus Karaliaus garbei 

religinės muzikos koncertas į- 
vyks lapkričio 22 d. 3:30 v. po
piet Maspetho lietuvių parapi
jos bažnyčioje. Programoje da
lyvauja: Vytenis Vasyliūnas, so
listė Violeta čižauskaitė-Balčiū- 
nienė, solistas Stasys Citvaras 
ir Atsimainymo bei Angelų 
Karalienės jungtinis choras, va
dovaujamas muz. V. Kerbelio ir 
M. Liuberskio. Katalikų Feder 
cijos New Yorko ir New Jer
sey apskrities valdyba nuošir
džiai kviečia visuomenę kuo 
gausiausiai dalyvauti koncerte.

Lietuvos kariuomenės atkū
rimo minėjimas bus lapkričio 
28 Maspetho lietuvių parapijos 
salėje. Programoje dalyvauja 
solistė Irena Stankūnaitė, 
akomponuoja muz.. J. Stankū
nas, New Jersey moterų seks
tetas, vadovaujamas Liudo 
Stuko.

New Yorko vyr. skaučių ži
dinio “Vilija” sueiga Įvyks lap
kričio 18. trečiadienį, 7:30 v. v. 
pas sesę D. Birutienę, 28 Ash
ford, Brooklyn. N. Y. Kalbės 
dr. Goeldnerienė.

Sporto treniruotės vyksta 
antradieniais nuo 7 v. Frank
lin K. Lane gimnazijoje. Krep
šini, futbolą, orini ir stalo te
nisą prižiūri senieji sportinin
kai. Baseine yra progos mūsų 
mažiesiems išmokti plaukti. 
Dėl informacijos skambint V. 
Steponiui — 441-7087 arba ant
radieniais vietoje.

Dail. A. Petrikonio paroda 
vyksta ši savaitgali, lapkričio 
14-15, Kultūros Židinio patal
pose, 361 Highland Blvd., 
Brooklyne. Atidarymas šešta
dieni 2 v. popiet. Parodą ren
gia skaučių seserija.

Newark, N. J. — Priešadven- 
tiniai šokiai ir blynų vakarie - 
nė bus lapkričio 22 parapijos 
salėje- Pradžia 4 v. popiet. Ren
gia visos parapijos draugijos. Į- 
ėjimo auka — 2 dol. (F.V.)

Senesnei moteriai reikalin - 
ga senesnio amžiaus moteris, 
kuri sutiktų kartu gyventi ir 
pagelbėti. Atskiras didelis 
kambarys. Gali būti ir pora— 
vyras ir žmona. Skambinti va
karais telef.: RE 9-2795 arba 
TW 8-9269.

Lietuviškų kalėdinių korte
lių galima gauti Darbininko ad
ministracijoje. Dėžutė 12 reli
ginių kortelių su lietuviškais pa
sveikinimais su persiuntimu 1 
dol. Prašoma iš anksto užsisa
kyti, kad laiku galėtumėt iš
siųsti.

Lietuvių dailininkų grafikos 
kūriniai — originalai tinka bu
to papuošimui ir dovanoms. 
Pasirinkimas iš virš 100 skir
tingu paveikslu. Skambinkite 
VI 9-2686.

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUI1IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII1

DAIL ANTANO PETRIKONIO
(iš Chicagos)

DAILĖS PARODA
TĖVŲ PRANCIŠKONŲ KULTŪROS ŽIDINYJE 

361 Highland Blvd. Brooklyn, N. Y.

lapkričio 14-15 d. d.
nuo 11 v. iki 9 v. v.

Atidarymas šeštadienį
2 v. popiet

Visuomenė ir jaunimas kviečiami atsilankyti
SKAUČIŲ SESERIJA

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin

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

Vincė Jonuškaitė - Leskaitie- 
nė, Lietuvių Moterų Klubų Fe
deracijos pirmininkė, lapkri
čio 12, ketvirtadienį, išvyko į 
Santa Barbara, Calif., kur ma
no išbūti apie porą mėnesių- 
Tuo metu LMK Federacijos 
pirmininkės pareigas eis V. če- 
četienė.

Lietuvos Atsiminimų radijo 
30 metų gyvavimo sukakčiai 
paminėti ateinantį pavasarį 
šaukiamas ew Jersey lietuvių 
organizacijų ir pavienių veikė
jų posėdis sekmadienį, lapkri
čio 15 d., 1 v. popiet Stukų 
namuose, 1467 Force Drive, 
Mountainside, N. J.

DAILININKŲ DĖMESIUI
Pranešame, kad skelbtoji 

Laisvosios Lietuvos ir JAV vie- 
tininkijos konkursinė meno pa
veikslų paroda, kaip buvo nu
matyta gruodžio 12, neįvyks. 
Paroda atidedama kai kuriem 
menininkam prašant ją atidėti 
bent 6 mėnesius. Parodos da
ta ir paveikslų pristatymo lai
kas bei vieta bus paskelbta 
vėliau.

Solistas Benediktas Povilavičius 
dainuoja koncerte, kuris skiriamas 
persekiojamai Bažnyčiai Lietuvoje 
paminėti. Koncertas bus gruodžio 
6, Franklin K. Lane mokyklos sa
lėje.

Solistas Benediktas Povilavi
čius dalyvaus koncerte Perse
kiojamai Bažnyčiai paminė
ti. Koncertas įvyks grūodžio 
6, sekmadienį, 4 vai. popiet 
Franklin K. Lane mokyklos sa
lėj. B. Povilavičius dainuoti pra
dėjo Lietuvoj. Anglijoj 22 tau
tų pasirodymuose yra laimėjęs 
dvi premijas. Amerikoj yra 
koncertavęs įvairiose lietuvių 
kolonijose. Jis taip pat sėkmin
gai koncertavo Carnegie Reci
tal Hall, o Brooklyne išgirsim 
pirmą kartą. Dainuos solo ir 
ir duetą su soliste Ona Zu- 
bavičiene.

E. Kepalaitės 
paroda

(atkelta w 4 vsl.)
Skulptūros techniškai atbaig

tos be priekaištų. Įdėta labai 
daug darbo, kol jos privestos 
prie galutinės formos. Bet Ke- 
palaitė ir mėgsta dirbti- Ji yra 
reto darbštumo menininkė, ku
ri visa atiduoda savo menui. 
Grumtis su metalu, kilnoti to
kius svorius tai yra tikrai sun
kus darbas, ypač moteriai.

Labiausiai ji ir mėgsta bron
zą. Gal todėl, kad medžiaga 
jau pati kalba už kvalitetą, gal 
ir todėl, kad bronza yra šiltes
nė nei kitos medžiagos. Ji ne
kala marmuro, mažai naudo
ja ir gipsą.

Savo skulptūrų originalus pa
daro dažniausiai iš plastikinės 
putos, mažesnes iš vaško. Ši sa
votiška puta yra lengva, ga
lima ją ir lengvai pjaustyti, su
durti, priklijuoti. Tikį origi
nalą liejykloje apdeda specia
liu smėliu ir pila metalą. Nuo 
karščio puta sudega ir subyra, 
užleisdama vietą metalui.

Tokia technika atpigino 
bronzines skulptūras, nes su
mažino darbą. Kai buvo liedina- 
mos gipso skulptūros, reikėjo 
padaryti labai sudėtingą for
mą, kuri reikalavo daug dar
bo ir užimdavo daug laiko.

Piešiniai privalomi skulpto
riui. Visi piešia, kad susirastų 
naujų formų, lavintų ranką. 
Piešiniai abstraktūs, pabrėžia
mas judesys. Pora yra pada
ryti anglimi, kiti — spalvotais 
“markeriais”.

•
Phoenix galerija yra — 939 

Madison Ave., prie 74 St- Ati
darą nuo 11 iki 5 v. popiet, 
uždaryta sekmadieniais ir pir
madieniais. - (p. j.)

Pelningas biznis — degtinės 
krautuvė skubiai parduoda
ma. Kreiptis tel.: 843-3544.

TOKIA TAI BUVO MŪSŲ TĖVŲ ŽEME
Nepriklausomos Lietuvos gy

venimo filmas ir žiauraus ge
nocido skaidrių parodymas sek
madienį į Maspetho lietuvių pa
rapijos salę sutraukė virš 150 
žmonių. Susirinkusių tarpe ma
tėsi ankstesnės kartos ateiviu, 
po antrojo karo čia atvyku - 
siu, jų vaikai jau čia mokslus 
baigę ir mūsų studentijos ir 
moksleivių. Sutraukė juos čia 
visus seni tėvynės prisimini
mai, ar noras pamatyti dar nie
kad nematytų vaizdų ir kartu 
susikaupti pagarbiai žiūrint į 
žiauraus okupanto nukankin
tus mūsų dvasiškius, tautos ko
votojus už tėvynės laisvę, ku-

Dėmesio visiem! Ateina šven
tės, ir ta proga turiu šveicariš
kų laikrodėlių, vyriškų ir mo
teriškų, visiem skoniam. Taip 
pat labai prieinamos kainos, yra 
net už 16 dol. Visi garantuoti 
ir peržiūrėti. Taip pat priimu 
laikrodžius pataisyti. Kreiptis į 
laikrodininką Stasį Citvarą: tel. 
846-3648.

Vienintelė Amerikoje religi
nių insignijų, Dievo Motinos 
statulėlių, medalikėlių, Fatimos 
šaltinio vandens — Fatimos ge
neralinė atstovybė. Taip pat 
šventėms įvairios dovanos, ku
rias galite užsisakyti per mus, 
ir mes pasiųsime jums ar jū
sų nurodytam asmeniui. Prašy
kite katalogų. K. Klastauskas, 
390 So. 4 St., Brooklyn, N.Y. 
11211-

Milijonai laukia paveldėtojų. 
Lietuvi, drausk savo gyvybę 
Lietuvių R. Katalikų Susivieni
jime, kame yra įvesti moder
niški apdraudos planai suaugu
siom ir jaunamečiam.

Nariai gauna palengvintomis 
sąlygomis namų pirkimui pa
skolas.

Dabar yra geriausia proga ap
sidrausti.

Savi pas savuosius.
Telefonas MI 7-6637.
Direktorius Bronius Bobelis.

DARBININKAS

Algirdo Kačanausko pagerbime lapkričio 7 Newarko lietuvių parapijos salėje dainuoja “Dvi mamytės ir dvi 
durytės”. Prie stalo iš k. j d. Gediminas Kačanauskas, muzikas Algirdas Kačanauskas ir dr. Jokūbas Stukas,

vadovavęs vakarienei. Nuotr. V. Maželio

MUZIKO ALGIRDO KAČANAUSKO PAGERBIMAS
Lapkričio 7 Švč- Trejybės pa

rapijos salėje surengtas Rūtos 
koncertas ir ilgamečio to an
samblio dirigento Algirdo Ka
čanausko pagerbimas. Atidary
mo žodį tarė ansamblio pirmi
ninkė Elena Sinušienė, malda 
sukalbėjo tos parapijos klebo
nas kun. J. Scharnus. Poky
liui vadovauti buvo pakvies
tas dr. Jokūbas Stukas.

Vakarienės pradžioje ir bu
vo sugiedota Ilgiausių metų 
Algirdui Kačanauskui ir išger
tas šampanas už 19 metų dar
bą su Rūtos ansambliu.

Vakarienės metu perskaityti 
sveikinimai. Sveikinimo kalbas 
pasakė muzikas Juozas Stankū
nas, muz. V.’ Strolia. Įteikta 
gražių vertingų dovanų. Iš Chi- 

rių tarpe buvo mūsų jaunų vy
rų ir moterų, net ir moksleivi
jos.

Ekrane slinko vaizdai gražio
sios Lietuvos įvairių švenčių, 
jaunimo stovyklų: Karo Mo
kyklos, skautų stovyklos, ka
riuomenės su visuomene susi
artinimo šventė, kurioje daly
vavo ne tik vyriausybės nariai, 
kariuomenės pulkai, bet ir šau
lių eilės, studentija, moksleivi
ja, fabrikų darbininkai. Kariai 
tiesūs, sveiki vyrai, elegantiš
ki. Studentija uniformuota su 
savo vėliavomis, moksleivija— 
mergaitės ir berniukai su tvar
kingomis uniformomis. Net ir 
darbininkai vyrai ir moterys 
vienodai apsirengę.

Buvo parodyta dar iš žemės 
ūkio ir pramonės vaizdų, kur 
šalia moderniškų mašinų matė
si senas arklas ar žagrės, ku
riuos mūsų jaunimas gal kada 
nors matys tik muziejuje-

Po pertraukos buvo rodomos 
skaidrės iš genocido parodos 
Chicagoje. Tai buvo didelis 
kontrastas pirmiesiem vaiz - 
dam. Eilės žiauriai nukankin
tų ir išžudytų lietuvių, trėmi
mai į šaltą Sibirą, partizanų iš
niekinimas, tarp kurių pateko 
ne vienas iš tų, kurie žygiavo 
anksčiau matytuose vaizduose.

Užbaigai vėl buvo parodyti 
Lietuvos gražūs vaizdai, Zara
sai su gražiomis ežerų apylinkė
mis, Žemaitijos graži gamta, 
didingi valstybiniai pastatai 
Kaune, Šiauliuose, Klaipėdoje 
ir kitur. Modernūs universiteto 
rūmai, pradžios mokyklos, ku
rių langai neišdaužyti nei ran
kenos neišsuktos, kelių aukštų 
privatūs namai ar vienos šei
mos namai. Visa tai buvo nau
ja modemiška statyba, kuria 
mūsų tauta didžiavosi, nes ar
chitektūros įvairumas prilygo 
didžiųjų vakarų valstybių mo
derniai statybai.

ši paskutinė filmų dalis, be
rods, iki šiol niekam dar ne
buvo rodoma. Toji dalis buvo 
pagaminta prieš 25-rius metus, 

cagos buvo atvykę giminės — 
Stelmokienė su sūnumi. Jie ir
gi tarė sveikinimo žodį.

Koncertinę vakaro dalį atli
ko Rūtos ansamblis, vadovau
jamas Liudo Stuko. Tos dalies 
pranešėja buvo Irena Veblaitie- 
nė. Pradžioje ansamblis padai
navo Aleksandro Kačanausko 
duetą Ar negaila, seserėle; dai
navo Ona Skurvydienė ir Ve
ronika Melinienė ir choras, to
liau dvi Algirdo Kačanausko 
harmonizuotas dainas —. Ar 
aš tau, sese, nesakiau, Du bro
liukai kunigai, solo Florencija 
Schirm ir Liudas Stukas- Buvo 
atliktas ir kitas duetas su cho
ru — Macnus, macnus; daina
vo Clara Kresja ir Valentinas 
Melinis. Dar padainuota liau

kai kūrėsi Jungtinės Tautos 
San Francisco mieste, ir buvo 
parodyta ir įkalbėta anglų kal
ba a.a. Antano Olio sąryšy su 
informacija apie pavergtą Lie
tuvą.

Toje filmų popietėje jautėsi 
dvasinis susikaupimas ir gal 
pasiryžimas siekti to, ko mes 
dar neatsiekėm — tai laisvės 
mūsų tėvynei. Kaip įdomia kny
ga mielai kelis kartus skaito
ma ar malonu matyti menišką 
filmą, taip buvo miela matyti 
nors ir pakartotinai Lietuvos 
vaizdus.

Susirinkusiųjų tarpe girdėjo
si vieną iš tėvų su pasididžiavi
mu pasakojant savo dukrelei 

—“ .. .tokioje uniformoje ir 
aš žygiavau Kaune daug kar
tu”- Dvi moksleivės atsiduso ir 
su ilgesiu pasakė: “Tokia tai 
buvo mūsų tėvų žemė!”

Filmai puikūs. Tik gaila, 
kad laikas savo padarys — vis
kas nubluks ir tas istorinis do
kumentas mums žus. Būtų ge
rai, kad tuo susirūpintų LB CV 
kultūrinis skyrius ir pagamintų 
kopiją. Šitokie filmai daugiau 
turėtų reikšmės, rodant litua
nistinių mokyklų auklėtiniams 
16 Vasario šventės metu, negu 
ilgos paskaitos apie nepriklau
somybės atgavimą, apie kurį 
pasakoti jaunimui būtų moky
tojų pareiga.

Vaizdų parodymas buvo su
rengtas Lietuvių Fronto Bičiu
lių New Yorko sambūrio ir at
eitininkų medikų korporaci
jos “Gajos” New Yorko sky
riaus. Popietę atidarė sambū
rio pirm. dr. B. Radzivanas, 
skaidrių paaiškinimus darė 
Korp! Gaja New Yorko sky
riaus pirm. dr. D. Jasaitis, 
skaidres tvarkė A. Balsys. Fil
mai priklauso K. Motuzui. Jis 
pats ir aiškino. Salės šeiminin
kas prel- J. Balkūnas paragino 
aukoti pinigų Bražinskų bylai 
vesti. Pertraukos metu visi bu
vo pavaišinti skania kavute ir 
pyragu; vaišes paruošė fronti- 
ninkė M. Navickienė.

dies daina Palankėj, palankėj 
saulutė tekėjo.

Dvi dukrytės ir dvi mamy
tės — E. Kidžienė, A. Kidžiu- 
tė, V. Melinienė, M. Melynytė 
— padainavo Greitai greitai 
laikas bėga.

Tolimesnės ansamblio atlik
tos dainos buvo: L. Stuko — 
Nakties tyloj, G. Verdi choro 
ištrauka iš Nabucco, R. Ro
gers — Oklahoma.

Akomponavo Patricia Stukai- 
tė. Dirigavo Liudas Stukas.

Po muzikinės dalies visas pa-

BROCKTONO ŽINIOS
LB apylinkės veikla

LB apylinkės rudeninis ba
lius praėjo su dideliu pasiseki
mu. Salė buvo pilna žmonių, 
vakarienė būvo puiki, muzi
ka — nepamainoma. Visi gero
je nuotaikoje, ir pelno liko per 
500 dol.

Po kelerių metų stagnacijos 
Brocktono ir apylinkės lietu
viai parodė, kad supranta sa
vo reikalus. Jie visi parėmė 
Lietuvių Bendruomenę. Reikė
jo ti, kad juos kas išjudintų. 
Jau birželio mėnesį, kada buvo 
minimi birželio tragiškieji įvy
kiai, atsilankė daug žmonių. 
Brocktono lietuviai gausiai da
lyvavo ir tarybos rinkimuose. 
Dabar — bankete buvo pilna 
salė žmonių. Tai parodo, kad 
Lietuvių Bendruomenės veikla 
yra pageidaujama.

Spalio 21 buvo tarptautinis 
YWCA pasirodymas, kuriame 
dalyvavo ir grupelė lietuvių. 
Vadovavo V. Sužiedėlienė. Bu
vo išstatyti tautiniai audiniai, 
medžio ir gintaro dirbiniai, py
ragai. Bendruomenei gauta pel
no 70 dol.

Tokiu būdu apylinkės kasa, 
kuri paveldėjo 49 centus, da
bar turi 670 dol. Dalį tų savo 
pajamų valdyba išdalijo vi
suomeniniam reikalam: Brock
tono šeštadieninei lituanisti
nei mokyklai paskyrė 100 dol-, 
šv. Kazimiero parapijos choro

KONCERTAS
: PERSEKIOJAMAI BAŽNYČIAI
: LIETUVOJE PAMINĖTI

sekmadienį, gruodžio 6
4 vai. p. p. 

FRANKLIN K. LANE MOKYKLOS SALĖJE
I Jamaica Ave. ir Dexter Court, Brooklyn, N.Y.
► Koncerto programą išpildys:
Į -solistė ONA ZUBAVIČIENĖ
; . solistas BENEDIKTAS POVILAVIČIUS

pianistė Julija Rajauskaitė-Petrauskienė 
VYRŲ KVARTETAS I§ WATERBURIO, 
vad. Aleksandras Aleksis

Įėjimo auka $3.00, $2.00 ir $1.00 jaunimui
Pelnas skiriamas Bažnyčiai Lietuvoje paremti

[ Rengėjai:
[ Lietuvių Katalikų Religinė Šalpa
* Liet. Kai. Moterų Kultūros D‘ja

1970 m., lapkričio 13 d., no. 74

Šaulių kuopos susirinkimas 
buvo rugsėjo 13. Buvo karta 
paminėta ir tautos šventė — 
rugsėjo 8. Išrinkta nauja revi
zijos komisija: T- Janukėnas, 
A. Vakauzienė, A. Puskepalai- 
tis. Garbės teisman perrinkti 
J. Valiukonis, A. Mickūnienė ir 
O. Šležienė. Susirinkime Balfo 
reikalam surinkta 21.80 dol. 
Baigiant susirinkimą, S. Urbo
nas demonstravo skaidres iš 
kelionės į Aliaską. Rugsėjo 20 
šauliai su vėliava dalyvavo tau
tos šventės ir Steigiamojo sei
mo minėjime. Rugsėjo 27 tau
tinės sąjungos namuose buvo 
suruoštos vaišės Šaulių Sąjun
gos garbės nariam: Sofijai Pūt- 
vytei-Mantautienei 70 metų ir 
Aleksandrui Mantautui — 75 
metų gyvenimo sukaktį atžy
mėti. Meninėje programoje dai
navo solistas Stasys Liepas, a- 
komponavo Jeronimas Kačins
kas, smuikais grojo Izidorius 
Vasyliūnas, un. V. Valkavi- 
čius, akomponavo V. Vasyliū
nas- 

gerbimas ritosi į galą. Iš In
dianos buvo atvykęs Algirdo 
Kačanausko brolis — Gedimi
nas. Jis šia proga pasakė gra
žią kalbą. Buvo pristatytas 
garbės stalas- Padėkos žodi ta
rė Algirdas Kačanauskas, pa
baigos maldą sukalbėjo kun. L. 
Budreckas. Toliau buvo šokiai, 
grojant Gutauskų orkestrui. 
Talkino akordeonistas Ąžuo
las Stelmokas — svečias iš Chi
cagos.

gaidom — 50 dol., Šv. Kazimie
ro bažnyčios varpam — 50 
dol., lietuviškai radijo valan
dėlei — Laisvės Varpui —25 
dol., Brocktono ateitininkam 
— 25 dol., Brocktono lietuvių 
skautų draugovei —• 25 dol., 
LB apygardos suvažiavimui — 
25 dol.

Už visus pasisekimus padė
ka priklauso apylinkės valdy
bos nariam, kiekvienam pagal 
jų įdėtas pastangas, baliaus 'šei
mininkei Stasei Gofensienei ir 
jos štabui, baro vedėjui D. 
Jančauskui, Sandaros klubui 
už leidimą papiginta kaina nau
dotis patalpomis, bilietų platin
tojam, asmenim, aukojusiem 
dovanas loterijai, ir svarbiau
sia — visuomenei, kuri pa
rėmė savo atsilankymu.

Lapkričio 8 grupė delegatų 
dalyvavo LB Bostono apygar
dos suvažiavime Maironio par
ke Shrewsbury, prie Worceste- 
rio.

Buvo suplanuota rengti N. 
Metų sutikimą, bet susilaikyta, 
nes tokį sutikimą žada rengti 
parapija. Žiemos metu rengsi
me kultūrinio pobūdžio vaka
rą ir tikėsime, kad Brocktono 
visuomenė ir šį kartą mūsų 
pastangų neapvils.

P. Jančauskas,
LB Brocktono apylinkės 

pirmininkas
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