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VEIKSMAI ŠALIA VEIKSNIŲ . . . . 
Kas ir ką darė ir kas nieko nedarė dėl Leokadijos Dir
žinskaitės pasisavintų titulų ir pareiškimų

10 CENTŲ

Lapkričio 7-oji yra gedulo diena dėl komunizmo aukų
Citizens for Freedom iniciatyva per 60 organizacijų paskelbė proklamaciją, ku
rioje lapkričio 7 skiriama komunizmo kankiniam, tautom ir asmenim, pagerbti

f . L
Citizens for . Freedom pa

skelbė “Proklamaciją”, kurioje 
lapkričio 7-ąją skelbia gedulo 
diena dėl komunizmo aukų. 
Tarp pirmųjų, kurie prokla
maciją pasirašė, yra kardino
las Spellmanas, kardinolas Cu-

Amerikos spauda ir televizi- jiem primokėtų: iš užsieninių 
ja gausiai mini lapkričio 7 die- televizijos firmų paima po 15, 
nos bolševikmečio 50 metų su
kaktį. Rodo bolševizmo dabar
tinius laimėjimus, kaip turis
tam po Egiptą rodomos fara
onų piramidės. Ūž šią propa
gandą bolševikai nieko nemo
ka; priešingai, reikalauja, kad

“Citizens for Freedom”, vado
vaujamas ponios Malcolm Den
gias Hamilton. Jis kreipia dė
mesį ne Į sovietinės piramidės 
didybę, bet į žmones ir tautas, 
kurie buvo ir tebėra aukojami 

nistinis amerikiečių sambūris tos' piramides statybai.

000 dol. už leidimą padaryti 
vienos valandos filmą.

Iš kitos pusės į lapkričio 7 
sukaktį pažiūrėjo antikomu-

shingas, gen. Wedemeyeris ... 
Proklamaciją jau parėmė per 
60 organizacijų. t

Pasitarimuose, sudarant ben
drą gedulo komitetą, iš lietu
vių buvo pakviesti dalyvauti L. 
L Komiteto pirmininkas V. 
Sidzikauskas ir Baltijos mote
rų tarybos pirmininkė G. Žilio- 
nienė.

Darbininke spalio 6 buvo in
formuota apie L. Diržinskaitės 
Piliušenko, Sovietų Sąjungos 
delegatės Jungtinėse Tautose, 
prisisegtus titulus — “Sovieti
nės socialistinės Lietuvos res
publikos ministėrių tarybos 
pirmininko pavaduotojas ir už
sienių reikalų ministeris”.

Spalio 2 ji buvo kalbėjusi J. 
Tautų trečiame komitete dėl 
“deklaracijos apie moterų dis
kriminacijos panaikinimą”. 
Kalbėjo ne tik kaip Sovietų de
legacijos atstovė apie Sovietų 
Sijungą, bet pasisakė “atstovau
janti tuo pat metu ir penkio- 
liktajai suvereninei Lietuvos 
socialistinei sovietinei respubli
kai”.

LAPKRIČIO 7 - 
ką siūlo daryti
Gedulo komitetas paskelbė 

rekomendacijas, kuriu 13 punk
tų nurodo, kas konkrečiai gali
ma padaryti:

I. Surengti pamaldas savo 
bažnyčioje, -sinagogoje.

2-5. Paraginti vietos laikraš-
- tį, televiziją, radiją, kad pa

skelbtų minėtą proklamaciją ir 
kitas informacijas. Sušaukti 
klubų, organizacijų susirinki
mus ir priimti atitinkamas re
zoliucijas.

6. Rašyti laiškus vietos re
daktoriam proklamacijos min
tim.

7. Jei šeima turi giminių pa
vergtuose kraštuose ar Rusijo
je, tegul šeimos nariai lapkri
čio 7 užsiriša juodą raikštį ant 
rankovės.

8. Dalyvauti vietos demonst- • 
racijose, kurias tom dienom 
rengia “Atsakingo patriotizmo 
komitetas” (Eisenhowerio -Tru- 
mano komitetas) vyram Vietna
me paremti — dalyvauti su 
plakatu “Day of Mouming for 
the Victims of Communism”.

9. Rengti “maldų pusry
čius” — klubuose, fratemali- 
niuose namuose, viešbučiuose.

10. Organizuoti, kad lapkri
čio 7 kuo daugiau vėliavų sa
voje apylinkėje būtų iki pusės 
stiebo pakeltos.

II. Maldose ir rezoliucijose 
reikšti užuojautą bei solidaru
mą tam jaunimui ar intelek
tualam, kurie anapus uždangos 
turi drąsos išsiveržti iš kontro
lės, nepaisydami areštų.

12. Rašyti • savo senatoriam 
bei kongresmanam ir kitiem 
valdžios atstovam, kad jie savo 
institucijose atitinkamus pa-

Včlinių dienos proga prisimenami ir pagerbiami visi mirusieji Lietuvių Fondo nariai. Nuotraukoje ma
tome mirusiųjų LF narių albumą, kuriame iki 1967. X.25 yra įrašyta 191 miręs fondo narys. Mirusiųjų 
narių bendras įnašas fonde yra $38,487.47 — veik 10 % viso fondo pagrindinio kapitalo, kuris šiuo metu 
siekia per 380 tūkstančių dol. Iki šiol lietuviškiems reikalams fondas davė 20,000 dol. šiais metais tam 
tikslui fondas paskyrė taip pat 20,000 dolerių. Nuotr. V. Noreikos.

VIETNAMO FRONTE: H. H. Humphrey išliko nesužeistas
Saigone spalio 31 buvo pre

zidento Thieu ir vicepreziden
to Ky inauguracija. Inauguraci
jos rūmus apšaudė komunistai 
trim sviediniais. Vienas krito 
tuo metu, kai viceprezidentas 
H. H. Humphrey ėjo į inaugu
raciją. Viceprezidentas išliko 
nesužeistas.

— Sovietų min. pirm. Kosy
ginas spalio 30 atmetė dery
bas dėl Vietnamo Ženevos kon
ferencijoje. Jis pakartojo š. 
Vietnamo sąlygas bet kokiom 
derybom dėl Vietnamo: Ameri
ka turi nustoti bombardavus; 
turi atitraukti visas savo jėgas 
iš Vietnamo; turi pripažinti ko
munistinį “išlaisvinimo fron
tą” Vietnamo valios reiškėju.

reiškimus darytų ir rezoliuci- — Bombardavimas š. Vietna-

me pereitą savaitę buvo su
stiprintas naujais taikiniais. A- 
merika neteko per savaitę 16 
lėktuvų ir tiek pat lakūnų, že
mėje ir ore sunaikino 26 so
vietinius Migus.

— Senatorius Young, Ohio singo bombardavimo kliudy- 
dem., spalio 30 pasisakė už D. mą.

jas priimtų.
13. Primenama: nors lapkri

čio 7 yra rinkimų diena, bet 
tai gedulo akcijai tik padės, 
nes tai bus nedarbo diena.

PASIKLAUSKITE estų, lietu
vių...

- Daily News spalio 30 veda
majame Amerikos komunistų 
pasisakymą, kad jie remia neg
rus kaip mažumas, kritikavo 
nurodymu, kad jie pasiklaus
tų ukrainiečius, tibetiečius, es
tus, latvius, lietuvius, kaip So
vietai elgiasi su mažumom...

VIDAUS FRONTE: unijos už 
LBJ politiką

Gallupas rado, kad 46 proc. 
laiko klaida kariuomenės pa
siuntimą į Vietnamą. Tačiau 
AFL-CIO konvencijose 38 pro- 
cent. pasisakė už karo veiksmų 
stiprinimą, 13 už silpninimą, 
8 už pasitraukimą.

— Kongresas numato sesiją 
baigti apie lapkričio 18. To pa
geidaująs prezidentas, nes 
Kongresas nebendradarbiauja 
su prezidento siūlymais vidaus 
ir užsienio reikalais.

— Atstovų Rūmai spalio 30 
nubalsavo prieš Egipto medvil
nės importą į Ameriką.

Pavergtų Tautų Seimas ren
gia viešą susirinkimą protestui 
prieš sovietinį imperializmą ry
tų ir vidurio Europoje ryšium 
su sovietinės revoliucijos 50 m. 
sukaktim. Susirinkimas bus 

i lapkričio 4, šeštadienį, 3 vai. 
i p.p. Carnegie Endowment In-

— Popiežius Paulius per
vargo, priimdamas patriarchą 
Athenagorą ir kitose iškilmėse, 
ir spalio 29 negalėjo pasirody
ti nė iŠ savo lango į aikštę su
sirinkusiem. Nors temperatūra 
praėjusi, tačiau gydytojai dar 
neskelbia, kada galės būti ope
racija.

— Patriarchas Athanagorai
po trijų dienų buvimo Romoje 
spalio 28 išvyko į Ziurichą, į temational Center — 345 East 
Pasaulio bažnyčių tarybos kon- 46 SL New Yorke. Kviečiami 
fęrenciją. visi.

Rusk pasitraukimą iš valstybės 
sekretorių, nes jis labiausiai 
kliudąs susitarti. Spaudoje bu
vo pasisakyta už apsaugos se- 
kret. McNamara pasitraukimą, 
nes atsakingas už ligšiolini vai-

PROKLAMACIJA
Lapkričio 7-oji reikš vienos 

iš didžiausių istorijoje nelai
mių 50 metų sukaktį — bolše
vikų valdžios pagrobimą Rusi
joje. Iš tos šalies komunistinis 
amaras tebeplinta, virtęs ken
tėjimu bilijonui žmonių.

Mes, laisvieji amerikiečiai, 
pažymime:

kad per paskutinį pusšimtį 
metų komunizmas yra atsakin
gas už sunaikinimą mažiausia 
85 milijonų žmonių pilietiniu 
karu, badu, persekiojimais, ge
nocidinėm deportacijom ir žu
dymais torturų kamerose, 
koncentracijos lageriuose;

kad komunizmas sistemingai 
tebenaikina moralines ir dva
sines vertybes; užkrovė neap
sakomus kentėjimus valsty
bėm ir žmonėm; persekioja vi
sus tikėjimus; sukaustė kieta 
kontrole nesuskaitomus kie
kius minčių;

kad komunizmas davė pavyz
dį fašizmui ir kitom totalizmo 
atmainom ir kad jo atkaklus 
veržimasis valdyti pasauli tebe
laiko vergijoje arti šimto mi
lijonų rytų ir vidurio Europos 
žmonių, o pasauly palaiko neri
mą;
....kad nuo 1917 nė vienai iš 
smurtu pavergtų valstybių ne
buvo leista laisvų rinkimų, ir 
nė viena laisva tauta neiškeitė 
niekad balsavimo keliu de
mokratijos į komunizmą;

kad per šiuos 50 metų ko-

inkorporacijos pripažinimo. Iš 
ambasadoriaus Goldbergo įstai
gos spalio 17 dienos raštu bu
vo A. Mažeikai pranešta, kad 
jo komentaras gautas. Ir dau-. 
giau nieko.

Aną komentarą A. Mažeika 
pasiuntė eilei Kongreso- narių. 
Iš Dakotos senatoriaus Kari 
E. Mundto buvo gautas spalio 
16 dienos atsakymas: esą sena-, 
torius pagal galimybes ap
svarstys reikalą su savo komi
teto pirmininku, ar nebūtų ko
mitetui verta tuo reikalu pada
rytį apklausinėjimą ar paskelb
ti pareiškimą. Atstovų Rūmų 
narys iš New Yorko Edna K. 
Kelly, komisijos Europos reika
lam pirmininkė, spalio 20 laiš-

Dėl jos titulų pasisavinimo _ ku A",. Mažeikai atsakė tikintis. 
reagavo laišku J. Tautų gene
raliniam sekretoriui Lietuvos 
diplomatų šefas ministeris Sta
sys Lozoraitis (Darbininkas 
spalio 17). Reagavo taip pat 
laišku spalio 14 trečiojo komi
teto pirmininkei Mara Radic ir 
Vincė Leskaitienė kaip Lietu
vių moterų klubų federacijos 
pirmininkė. Laiške pažymėjo, 
kad Diržinskaitė nėra jokis su
vereninės Lietuvos atstovas, o 
tik. Sovietų okupacinio aparato

- agentas. Laiške taip pat protes
tavo prieš iškraipytus ar nuty
lėtus faktus apie Lietuvos mo
teris.

Laisvės Žiburio radijo ang
liškos dalies vedėjas Antanas 
Mažeika dar prieš tai, spalio ferenciją sveikindamas, 
8, pasisakė per radiją ir tą pa
sisakymą pasiuntė ambasado
riui Goldbergui. Pasisakyme

priminė ambasadoriaus anks
tesnio laiško pareiškimą, kad 
Amerika nepripažįsta inkor
poracijos ir tai primena tam 
tikrom progom Jungtinėse Tau
tose. Prašė ambasadorių atsi
liepti dėl Diržinskaitės pasisa
vintų titulų, kuriais siekiama

SUEZO FRONTE: Izraelis nežada pasitraukti, kol
O tartis Izraelis tesutinka tik raelis suinteresuotas, kad žydų 
su pačiais arabais, atmesdamas skaičius didėtų.
J. Tautų sprendimus. Sueso kanalo uždarymas An-

Eshkol spalio 29 kreipėsi į glijai atsieina kas mėnuo apie 
Amerikos žydus, kad jie imi- 56 mil. dol. nes nafta, gabena- 
gruotų į Izraelį. Dabar Izraelio ma ne iš vidurinių rytų, o iš 
valdomoje teritorijoje yra Venezuetos, yra brangesnė.
3,8 mil. gyventojų. Tarp jų
2,4 mil. žydų ir 1,4 nežydų; numušusi Izraelio lėktuvą —% 
tai 64:36 santykis. Pasilikda- vieną iš keturių, įsibrovusių į nių ir grasinamas visoje dar li- 
mas nukariautose žemėse, Iz- Syrijos teritoriją. kusioje pasaulio dalyje.

— Syrija spalio 30 paskelbė

munistai skelbia “išlaisvini
mą”, o vykdo neribotą pavergi
mą sustiprinti savo valdžiai, pa
remtai teroru;

dėl to, laikydami iškilminga 
pareiga tų, kurie naudojasi lais
ve, jaučia sąžinės įsipareigoji
mus kalbėti už nutildytus bei 
pagerbti kankinius,

Mes, laisvieji amerikiečiai, 
asmenys ir organizacijos, skel
biame lapkričio 7

diena
aukų.

Mes
žmones
na ir šią savaitę minėjimais ir 
maldom.

Mes kviečiame kiekvieną 
bendruomenę atnaujinti pasi
ryžimus savu būdu atstatyti 
laisves, atimtas iš bilijono žmo-

gedulo dėl komunizmo

kviečiame laisvuosius 
visur pagerbti šią die-

....— New Yorko miesto 
ros skyriuje 
tojai, 
nuo savęs,

....— Detroito" miesto 
skyrė 7 mil. padengti i 
liam dėl negrų riaušių, 
se žuvo 43.

Viduriniuose rytuose Įvykių 
eiga tokia, kad Sovietų Sąjunga 
greitai gali susikirsti su Ameri
ka ir sprogti trečias pasaulinis 
karas, — samprotauja N. Y. 
Post. Rusai, sako, stiprina savo 
karo laivyną Egipto uostuose. 
Kita Sovietų jėga čia yra jos 
raketos Egipte. Esą artėjama 
prie tokios padėties, kuri buvo 
1962 Kuboje, kada sovietinės 
raketos virto grėsme Amerikai.

N. Y. Times informuoja, 
kad Izraelis tokios baimės dėl 
karo neturi. Izraely galvojama,
kad Sovietai suinteresuoti puo
dą kaitinti, kad virtų, kunku
liuotų, kad būtų palaikomas 
chaosas. Bet jie suinteresuo
ti, kad tas chaosas nevirstų ka
ru tarp Amerikos ir Sovietų.

Izraely vyrauja įsitikinimas, 
kad Izraelio pagrindinė viltis— 
jų pačių ginklo jėga,ne tarp
tautinės institucijos. Vyrauja 
taip pat senasis nusistatymas 
dėl taktikos: dantis už dantį. Ir 
min.-įrirm. Eshkol spalio 30 pa
reiškė, kad Izraelis nesitrauks 
iš okupuotų žemių, kol nebus 
susitarta dėl pastovios taikos

prie šio reikalo prieiti dar šia
me Kongrese; tik dėl kitų sku
bių įstatyminių reikalų šiuo tar
pu negalinti nustatyti tikslios 
datos apklausinėjimam apie 
Baltijos valstybes.

Spalio 22 A. Mažeika per ra
diją komentavo ambasadoriaus 
Goldbergo tylą dėl Diržinskai
tės titulų kaip valstybės de
partamento nenorą leistis į 
“tokius smulkius reikalus kaip 
Baltijos valstybės”, kad nepy
kintų Sovietų Sąjungos, ir skel
bė abejojimą, ar departamen
tas nesirengia persvarstyti Bal
tijos valstybių klausimo.

Spalio 21 Lietuvos atstovas 
J. Rajeckas Washingtono kon- 

, minė
jo Amerikos vyriausybės du 
naujus gestus Lietuvos nepri
klausomybei — konsulo Simu
čio pripažinimą generaliniu 
konsulu ir delegatės Harris pa
reiškimą J. Tautose. Vadinas, 
Amerikos delegacija dėl Dir
žinskaitės netylėjo.

Paskutiniai du pareiškimai 
(atstovo ir Žiburio radijo ko
mentatoriaus) aiškiai nesutaria 
ir palieka klausimą neatsaky
tą: ar Amerikos delegacija rea
gavo ar ne; jei taip, tai kada 
ir kaip; kur yra jos kalbos teks
tas; kodėl jo neparūpino ir ne
perdavė spaudai tie, kuriem 
priklauso Lietuvos valstybės 
klausimo sekimas ir atsiliepi
mas? čia galima priminti Dir
vos vedamojo spalio 23 paste- 

-’bėjimą: “Gautas užmetimas, 
kad ir mūsų spauda tinkamai 
tuo reikalu savo skaitytojų ne
informuoja, šiuo atveju turi tie
sos. Bet spauda informuotų ir 
įtaigotų, jei tuo reikalu turėtų 
daugiau konkrečių faktų ir in
formacijų”. Laikraštis pasisa
ko, kad klausimas turi rūpėti 
ne tik “pavieniam veikėjam, 
bet visai patriotiškai nusitei
kusiai išeivijai”.

Neteko pastebėti tarp pareiš
kimų, kad klausimas būtų radęs 
atgarsio veiksnių konferencijo
je. Gal ten būta nusistatymo, 
kad klausimas nevertas dėme
sio ir apeitinas tylom? Savu 
ruožtu mes nesame linkę aiš
kinti, kad sovietų uzurpaci- 
niai aktai jau reiškia inkorpo
racijos pripažinimą ar valsty
bės departamento politikos kei
timą. Tačiau jei veiksniuose 
manoma, kad įvykis reakcijos 
nevertas, tai naudinga būtų 
apie tai ir painformuoti. 
Kitaip — sudaromas įspūdis, 
kad veiksniai vengia atsiliep
ti į dienos reikalus, veiksmai 
tada eina šalia jų, o konferen
cijoje taip brėžte buvo brėžta 
apie veiksnių ir spaudos bend
radarbiavimą opinijai sudary
ti. P. S. Tarp privačios inicia
tyvos naujų pozityvių veiks
ni ų, kuriais populiarinamas 
Lietuvos reikalas artėjančios 
sukakties proga, čia priminti- 
nas dr. V. S. Vardžio ilgas 
formacinis straipsnis “The Bal- 
tic Peoples” Žurnale “Prob- 
lems of Communism” 1967 m. 
rugsėjo spalio nr. Žurnalas lei- 

l’SIA (Amerikos infor
macijos agentūros).
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Nebuvo populiaru kalbėti apie Sovietų agresinius planus
Averell Harrimanas 1943-6 

buvo Amerikos ambasadorius 
Maskvoje. Iš tų laikų informuo
ja apie savo iniciatyvą Euro
pos atstatymo reikalu ir pasa
ko savo nuomonę apie numa
tomus santykius tarp Sovietų 
ir Amerikos. Jo nuomonės ne
buvo populiarios.

Harrimanas: Nuo Stalino iki Kosygino (3)

jos universiteto studentai su
rengė prieš ji demonstraciją, 
kai jam buvo suteiktas gar
bės laipsnis.”
Pagydė Molotovas Paryžiaus 
konferencijos metu:

George C. MarshallSs savo is
torinėje kalboje pasiūlė para
mą visai Europai, neišskiriant 
Sovietų Sąjungos. Tačiau iš 
Paryžiaus konferencijos, kuri 
buvo sukviesta tuo reikalu, Mo-

“Komuhistų pėrvėrsmas Če
koslovakijoje 1948 vasario mė
nesi ir po kelių mėnesių Ber
lyno blokada galutinai pavei
kė Amerikos opiniją — pilnai 
buvo suprastos Stalino inten-

tautd davė atsakymą: parėmė 
Marshallo planą Europai atsta
tyti ir Nato sąjungą. Stalino 
planam buvo pastotas kelias. 
Vakarų Europa dabar yra su
klestėjusi labiau nei bet kada.”

‘T959 aš pasijutau nebe tar
nyboje; be mano valios viešo
sios tarnybos pareigos buvo

SįkMAl^NfA^jįTiĮARYTA jŽ-6 • (ZtŽ) - 1346 •

N GtRlAVSI KAILIAI
M ŽAVĖTINAI PUOŠNŪS

305 StVENTH AVE.(cor.27thST),NEW YORK,N.Y 10001
Nepraregėję žurnalistai 
Francisco konferencijoje:

“1945 m. balandžio mėn. te
legrafavau Rooseveltui, kad 
neužteks UNRRA pristatomo 
maisto paramos vakarų Euro
pai, įskaitant Italiją ir Vokieti
ją (Tai turėjo būti balandžio 
pačioj pradžioj, nes balandžio 
12 prezidentas Rooseveltas mi
rė. Red.); reikėtų papildomai 
paramos prekybai ir pramonei 
atstatyti. Pabrėžiau: jei mes ne- 
paremsim Europos atstatymo, 
tai komunizmas naudosis cha
osu, nedarbu, skurdu, kurie ne
išvengiamai atseka po karo. 
Šios pažiūros apie Stalino agre
sinius planus tuo metu nebu
vo populiarios Jungtinėse Vals
tybėse. Žmonės negalėjo pati
kėti, kad Stalinas nenorėtų 
bendradarbiauti su Vakarais at
statant Rusiją ir dedant pag
rindus taikai. Jungtinių Tautų 
konferencijoje San Francisco 
1945 gegužės mėn. turėjau ei
lę susitikimų su spaudos žmo
nėm. Aš jiem kalbėjau, kad 
mes turim suprasti, jog mūsų 
ir Kremliaus siekimai nėra 
suderinami. Sovietų Sąjunga • 
nori pasaulį sukomunistinti, 
o tuo tarpu mes norim, kad pa
saulio tautos pačios savo liki
mą apspręstų. Aš pabrėžiau, 
kad mes turėtume stengtis iš
lyginti skirtumus, kurie kliu
dytų mum galimybę taikingai 
gyventi šioje mažoje planeto
je. Kai kurie žurnalistai buvo 
taip nustebinti ir šokiruoti,'' 
kad puolė mane už per didelį 
aštrumą mūsų karo meto są
jungininkui, o kai kurie ėmė
si rašyti, kad aš turėčiau bū
ti atšauktas iš ambasadorių”.
Ir studentai Fulton kalbos me
tu:

“Kitais metais, 1946 kovo 
mėn., buvo kritikuojamas 
Winston Churchillis už jo gar
sią kalbą Fulton, Mo.; joje jis 
aptarė Europą kaip perskirtą 
Geležinės Uždangos. Kai grįžo 
Į New Yorką, jo viešbutis bu
vo piketuojamas, o Columbi-

San “Amerikos pastangos eiti iš 
vien su Sovietų 
tęsiamos. Net 
mėn. valstybės

Sąjunga buvo
1947 birželio 

sekretorius

lotovas išėjo ir privertė Lenki
ją ir Čekoslovakiją atšaukti sa
vo ankstesni sutikimą dalyvau
ti.

cijos.
“Vadovaujant prezidentui 

Trumanui,- bendradarbiaujant 
abiem partijom, amerikiečių

nuo manęs nuimtos”.
(Bus daugiau)

VVashingtono konferencijos metu trys Lietuvos konsulai: gen. kons. dr. P. Daužvąrdis iš Čhicagos, garbės kons.
J. žmuidzinas iš Toronto, gen. kons." A. Simutis iš New Yorko. Nuotr. V. Maželio

NUTEISTI PENKI LIETUVIAI - KA TAI REIŠKIA?
Tėviškės Žiburiuose spalio 

12 V. Kst. sugretina bolševiki
nius darbus Lietuvoje su žo
džiais laisvame pasauly:

“Montrealio pasaulinės paro
dos proga prasidėjusios meni
ninkų iš Lietuvos netikėtos 
gastrolės ne vienam Kanados 
lietuviui suminkštino tėvynės 
pasiilgusią širdį. Neliko visiš
kai be įtakos ir menininkus ly
dėjusių propagandistų įtaigo- 
jimas. kad kompartija dabar 
jau yra kitokia, pasimokiusi iš 
praeities klaidų, atsisakiusi Sta
lino teroro, pasiruošusi viską 
užmiršti. Panašias mintis dėsto 
ir mūsiškiai kultūrinio bendra
darbiavimo šalininkai, užmiršę 
kovą už Lietuvos laisvę ir net
gi ironiškai šaipydamiesi iš tų

SPAUDA

Foto VYT. MAŽELIS |
• vestuvės: spalvota ir juoda balta (gali vyk- 

ti ir Į kitus miestus)
• portretūra 'v
e meno darbų nuotraukos ir kiti foto patar- N

| Tel. HY 7-4677 na viniai

| 422 MENAHAN STREET — RIDGEYvood, n. y. 11237 $

GERIAUSI VISOJ SOVIETI- 
JOJ, BET TIK NE 

SEREDŽIUJE

Lietuvos pasiuntinybėje VVashingtone konferencijos metu Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės pirmininkas J. Bačiūnas (k.) ir Lietuvos atstovas J. Kajec- 
j(as Nuotr. V. Maželio

užkietėjusių lietuvių, kurie vis 
dar nėra linkę pasitikėti tokiu 
staigiu ir taip netikėtifkompar- 
tijos atsivertimu?......... .

Pastarųjų abejones sustipri
no kompartijos oficiozas “Tie
sa”, rugsėjo 26 ir 29 d. laido
se paskelbęs porą trumpų pra
nešimų apie š.m. rugsėjo 25- 
28 d.d. Kupiškyje įvykusį Jono 
Karaliaus, Stasio Grigo, Kazio 
Šniuko. Alekso Malinausko ir 
Danieliaus Kriūkos teismą, Jie 
buvo kaltinami ne valstybinio 
turto grobstymu ir iš užsienio 
gautų medžiagų pardavinėjimu, 
bet masinių tarybinių žmonių 
šaudymu Kupiškyje 1941 m. 
sovietų-vokiečių karo pirmosio
mis savaitėmis, šiuos praeities 
įvykius yra užgulęs storas už
maršties dulkių klodas, suneš
tas besikeičiančio gyvenimo vė
jų per ištisą šimtmečio ketvir
tį. “Tiesa” nepaaiškina, kodęl 
teisiamieji asmenys nebuvo 
patraukti atsakomybėn pirmai
siais pokario metais, jeigu jie 
iš tikrųjų buvo įvykdę minė
tąjį nusikaltimą. Neatrodo, kad 
jie būtų galėję išsislapstyti to
kį ilgą laikotarpį, nes juk po
kario metais tebeveikė Stali
no diriguojama labai griežta 
MVD kontrolė.

Šios pavėluotos bylos iškė
limas liudija, kad kompartija 
nėra pasikeitusi, kaip skelbia 
mūsiškiai kultūrinių ryšių šali
ninkai ir iš sovietų okupuotos 
Lietuvos į Kanadą atvykę pro
pagandistai. Ji nėra atsisakiu
si nei užgijusių abipusių žaiz
dų. nei užmarštin nuėjusių sa
vo klaidų. Tikslas komunistui 
vis dar pateisina priemones ir 
metodus.

Aukščiausiojo teismo bau
džiamųjų bylų teisminės kole
gijos išvažiuojamajai sesijai 
pirmininkavęs teisėjas J. Bur- 
neikis teisiamuosius pripažino 
kaltais. Jo sprendimą pateikia 
“Tiesa" 228 nr.: “Teisiamieji 
Kazys Šniukas, Aleksas Mali
nauskas ir Danielius Kriūka 
nuteisti aukščiausia bausme— 
sušaudyti, konfiskuojant visą 
turtą. Teisiamieji Jonas Kara
lius ir Stasys Grigas nuteisti 
po penkiolika metų laisvės at
ėmimo, atliekant bausmę griež
to režimo pataisos kolonijoje 
ir konfiskuojant turtą.”

Pasenusių įvykių propagan
dines bylas mėgstantiem orga
nizatoriam patartina būtų pa
siskaityti Svetlanos Stalinaitės 
žodžius: “Penkiolikai metų 
praėjus nuo< mano tėvo mir
ties, kraštą tebevaldo tie patys 
vyrai, tebėra ir ta pati jų tvar
koma partija ...” Lig šiol ne
teko girdėti, kad teisminėn 
atsakomybėn būtų buvę pa
traukti Stalinui ir Berijai tal
kinę žudikai. Sovietų-vokiečių 
karo pradžioje enkavedistai 
kankino ir šaudė politinius ka
linius Rainių miškelyje, 'Pra
vieniškių darbo stovykloje, pa
plentėje prie Červenės. Kas ir 
kada surengs teismą šiems nu
sikaltėliams, lietuvius žudžiu
siems sovietinės kompartijos 
vardu?”

Nepraslinko nė savaitė 
paskelbimo, kad Lietuvos 
kybininkai esą geriausi visoj 
Sovietų Sąjungoj ir apdovano
ti vėliava bei premija, o Vil
niaus Tiesoj (rūgs. 12) vėl pasi
rodė pasakojimas apie tą socia
listinių prekybininkų paslaugu
mą, šį kartą apie Veliuonos 
vad. kooperatyvo talentus Sere
džiaus valgyklose:

“Rugpiūčio antroji pusė, kaip 
sakoma, pats vasaros gėrybių 
metas. O Seredžiaus valgyklos 
valgiaraštis trumputėlis: kotle
tai su makaronais, dešra — ir
gi su makaronais. Ir viskas. Bul
vių nėra, daržovių — taip pat. 
Per pačius pietus baigėsi sriu
ba”.

Toliau pasakoja, kad prava
žiuojantieji Seredžiuje gali gau
ti atsigerti alaus, bet jokiu bū
du ne limonado ar mineralinio 
vandens. Ir tai, esą, ne atsitik
tinumas, ne vienos dienos į- 
spūdis: “Jau prieš keletą metų 
Seredžiaus apylinkės vykdoma
sis komitetas .. . buvo suda
ręs komisiją, tikrino prekybi
ninkų darbą, o paskui komisi
jos išvadas svarstė apylinkės 
tarybos sesijoj... deputatai 
konstatavo,; ką d prekybinin
kai dirba blogai. Kaip ištaisyti 
trūkumus, sesija nurodė savo 
sprendime” ... šiemet vasario 
mėnesį vėl buvo kalba apie tą 
patį ir “šiltų žodžių iš deputatų 
lūpų nesigirdėjo”. O vistiek 
niekas nepasikeitė. Tarp “ko
operatyvo” Veliuonoj ir parti
jos raj-komo Jurbarke veikia 
kažkoks “savitarpinės pagal
bos” ryšyš ... Todėl Seredžiui 
“žmonės valgė ir tyliai barėsi”, 
— ypač klausydami pagyrimų 
ir apdovanojimų tiems preki
jams, skelbiamų iš Maskvos...

(Elta)

nuo 
pre-

O D 4 D rT' A parduoda Telefunken, Grundig, Olympia, 
0 JL žjl IV » Zenith, Burroughs, Royal, ITC ir kt. pro

duktus, tiesiai ir pigiau iš firmų sandėlių:
RAŠOMAS mašinėles lietuvių ir kt. kalbomis [ RADIO — stereo, 
consoles, transist ir kt. | PATEFONAI j JREKORDAVIMO apara
tai j SKAIČIAVIMO mašinos ect.
Katalogus ir informacijas gausite pranešę savo adresą. SPARTA 
šav.: J. L. GIEDRAITIS, 10 Barry Drive, E. Northport, N.Y. 11731, 
tel. (516) 757-0055 • New Yorke informuoja L. Vilkutaitis 642-2137.

LAISVES ŽIBURYS
Radio programa lietuvių ir anglų kalbomis 

sekmadieniais, 9-10 vai. ryto
WHBl 105.9 FM banga

Išlaikoma lietuvių radio klubo narių mokesčiais, 
aukomis ir skelbimais.

62-15 69th PI., Middle Village, N.Y. 11379
Vedėjai:

ROMAS KEZYS — TW 4-1288
ANTANAS MAŽEIKA — VI 5-6332

Nauja New Yorko mieste — parduodami ir taisomi
GRUNDIG - TELEFUNKEN - BLAUPUNKT - NORDMENDE 

Neš. radijai, kamb. radijai, Hi - Fi (stereo), jrekordavimo aparatai, 
nešiojami stereo fonografai

GERMAN ELECTRONIC SERVICE CORP.
Specialistai patarnavimui ir visos dalys įvairiems Europos gamybos 
aparatams.

Lengvai pasiekiama traukiniais arba automobiliais —
61-05 39+h AVĖ., WOODSIDE, N.Y.

Paskambinkite: TW 9-3900 ir nurodys, kaip lengva pasiekti jų vietą.

LIETUVOJE

“Polzunovas” ir kiti “lietuviški” laivai
Komjaunimo Tiesa Vilniuje 

(spalio 8) skelbia, kad “auga 
Lietuvos prekybos laivynas”.

žinutėje, kuriai K. T. uždėjo 
tokią antraštę, pranešama, kad 
ne Lietuvos, o “Jūrų agentū
ros” Klaipėdoje įregistruotųjų 
laivų skaičius padidėjo dar vie
nu laivu, kurio vardas —“Iva
nas Polzunovas” ... Kiti iš Klai
pėdos plaukiojantieji laivai pa
minėti toki: “Kubanė”, “Inkor- 
lies”, “Iršalies”... Du pastarie
ji gabena miško medžiagą. (Su
dėtinė vardų dalis “lies” yra 
rusiškai “miškas"). Iš viso Klai
pėdos prekybinį uostą dabar 
naudoja 14 jame įregistruotų 
rusų laivų. Nors laikraštis ir 
bando sudaryti įspūdį, kad tai 
“Lietuvos laivynas”, bet net ir 
nuo Maskvos priklausomai vie
tinei administracijai nei tie lai
vai. nei jų naudojamas uostas 
nepriklauso.

Dailininkų naudai
Lietuvoj yra keletas gerai pa

sireiškusių vitražo (spalvinio 
stiklo) dailininku. Jų darbais 
papuoštas ir rusų paviljonas 
Montrealyje.

Jau kuris metas tie dailinin
kai skundžiasi, kad jiems labai 
stinga medžiagos — spalvinio 
stiklo. Tokio stiklo šiek tiek 
gamina tik Beriozovkos (Lydos 
rajono, prie Gudijos priskir
toje srityje) stiklo fabrikėlis, 
tam reikalui nepritaikytas. Ten

spalvinio stiklo pagamina ma
žai ir tik keleto pagrindinių 
spalvų.

Dabar dailininkai susilaukė 
geros žinios: pertvarkomas stik
lo fabrikas Vilniuje ir pritaiko
mas gaminti spalviniam stiklui. 
Žada pagaminti net apie 300 
tonų tokio stiklo per metus 
(daugiau , negu dailininkam rei
kia), ir spalvų būsią net 30.

Vilniškiai vitražininkai šiuo 
metu yra linkę vartoti storą 
spalvini stiklą. Jų vitražai su
daryti iš stambių stiklo luitų. 
Tad ir fabrikas numato gamin
ti luitinį stiklą, iki 250 mili
metrų (beveik 10 colių) storio.

(Elta)

— Jonas Ragauskas, buvęs 
kunigas, keliolika pastarųjų 
metų garsėjęs Lietuvoj kaip že
mesniojo išsilavinimo žmonėm 
pritaikintos prieštikybinės pro
pagandos kūrėjas ir skleidėjas, 
mirė Vilniuje, spalio 11. Prieš 
pusantro mėnesio jam suėjo 
60 metų amžiaus.

— Jaunieji muzikai Vilniuje 
neseniai surengė “vakarą-dis- 
putą" apie naujoviškąją muzi
ką. Dalyviai susipažino su dvy- 
likatoninės. aleatorinės. elekt
roninės. sonoristinės muzikos 
pavyzdžiais ir juos aptarinėjo. 
Žada ir toliau tęsti tokius įver
tinamuosius susipažinimus su 
“kas dedas pasauly". (E.)

Namų pirkimo, pardavimo, apdraudos ir visais reikalais kreipkitės į

Insurance - Real Estate
JOHN 0RMAN AGENCY

Pildomi miesto, valstybės ir federalinės valdžios mokesčių (Income 
Tax)z pareiškimai.— Tel. Vlrginia 6-1800.

110-04 Jamaica Avenue Richmond Hill 18, N. Y.
Tel. Vlrginia 6-1800
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LITAS Investing Co., Ine.
Paskolos — geromis sąlygomis.
Aukštos palūkanos už indėlius.

86-01 114th Street Richmond Hill, N.Y. 11418 — (212) 441-6799
6755 S. Western Avenue Chicago, III. 60636 — (312) 476-2242
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LIUDOS MIKULSKYTES 
įvairių moteriškų drabužių krautuve 
Krautuvėje yra didelis įvairių gatavų moteriškų drabužių pasirin
kimas: išeiginės - balinės bei darbo suknelės, megstukai, apatinukai, 
bliuskutės, kojinės, čia gaunama siuntiniams gatavi moteriški dra
bužiai, pritaikinti įvairioms progoms ir dydžiui.
95-04 JAMAICA AVĖ. V/oodhaven, N.Y. II42I

— Tel. 849-7240 —
U------—■ ------— i ■ ■•-■■■■------- . _ -Į)

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

Kasdien nuo 9 iki 8 vai.; Šeštadieniais iki 6 vai. popiet.
87-09 Jamaica Avė., VVoodhaven 21, N. Y. TeL VI 7-4477

WINTER GARDEN TAYERN
Ine.

VYTAUTAS BELECKAS
Savininkai

—• —
Salė vestuvėms ir kitokioms pra
mogoms. Be to, duodami polaldo- 
tuvinial pietūs. Pirmos rūšies lie
tuviškas maistas prieinama kalni.

1883 MADI3ON STREET
BROOKLYN 27, N.Y.

(Ridgewood)

Tei. EVergreen 2-6440

SIDABRINIO VARPO KEPYKLA 
Silver Bell Baking Co.

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

DALIA ir ALBERTAS RADŽIŪNAS, sav.
36-38-40 STAGG STREET BROOKLYN, N. Y. 11206

Telefonas STagg 2-5938
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Lietuvos nepriklausomybes atstatymo 50 metų

nų balsavusių tik ketvirtoji 
lis (9 milijonai) pasisakė 
bolševikus. Iš 707 atstovų 
pravedė tik 175. Konstituanta, 
vos susirinkusi, buvo ginklu iš-

19. Tą

da- 
už 
jie

Demokratijos laidotuvės
Rusijoje tikroji revoliucija 

įvyko nebe lapkričio 7, kurią 
dabar švenčia bolševikai, mi
nėdami savo perversmo 50 m. 
sukaktą, bet 1917 kovo 16, pri-

~~ vertus atsistatydinti carą Niką- vaikyta 1918 ~ sausio 
lojų U. Sudarius laikinąją vy- skaudų demokratijos laidojimą 
riausybę, buvo paskelbta spau
dos ir susirinkimų laisvė, pa
naikinti nepaprasti teismai, 
mirties bausmė ir slaptoji poli
cija, paskelbta plati amnesti-

’ ja, legalizuotos profesinės są
jungos. Buvo taip pat ruošia
masi konstitucinio parlamento 
arba konstituantos rinkimam. 
Tuo tarpu, pasinaudodami su- 
teiktom laisvėm ir laikinosios 
vyriausybės nebudrumu, val
džią nugriebė bolševikai ir de- pakilo džiūgauti, liaudies ko- 
mokratinės santvarkos įgyven
dinimo pastangas palaidojo.

racšytojas Maksimas Gorkis, ar
timas Lenino draugas, po tri
jų dienų taip įvertino: “Geriau
sieji iš rusų kone šimtą metų 
svajojo apie tą dieną, kai su
sirinks konstituanta.. . Už “šią 
svajonę tūkstančiai inteligentų 
ir dešimtys tūkstančių darbi
ninkų bei valstiečių mirė ka
lėjimuose, buvo pakarti arba 
sušaudyti... Ir kai tasai tiks
las pasiektas, o demokratija

Bolševikų perversmui įvy
kus, po dviejų dienų uždaryti 
visi nebolšeyikiniai laikraščiai 
ir uždrausta bet kokia bolševiz
mo kritika. Po dešimties die
nų iš pirmosios bolševikinės 
vyriausybės pasitraukė penki 
komisarai pareikšdami: “Esa
me nuomonės, kad reikalinga 
sudaryti vyriausybė iš visų so

cialistinių partijų ;.. Priešingu 
atveju liktų tik grynai bolševi
kinė vyriausybė, kuri tegalė
tų laikytis politinio teroro prie
monėmis”. Jų balsas buvo nu
tildytas. Prasidėjo teroras su 
siautėjimu atkurtos slaptos po
licijos, vadinamos Cekos, kuri 
pasirodė dar žiauresnė ir kru- 
vinesnė už buvusią caro žan
darmeriją. Nedrįso bolševikai 
atšaukti tik konstituantos rin
kimų, tikėdami savo laimėji
mu. Jų organas “Pravda” ra
šė: “Tegyvuoja konstituanta,

misarai įsakė šaudyti ... Ar 
jiem aišku, kad nusigriebta 
prievartos rusų demokratijai 
užgniaužti ir revoliucijos vai
siam naikinti”. Taip, jiem bu
vo aišku. Po trijų metų Kron- 
štato jūrininkai, kurie konsti- 
tuantą išvaikė, buvo išžudyti, 
nes norėjo atstatyti, kas buvo 
prarasta. Gorkis suminėjo tik 
tūkstančius ir dešimtis tūkstan
čių žuvusių carizmo laikais, o 
bolševikinėje diktatūroje per 
žymiai trumpesni laiką išžudy
ta dešimtys milijonų žmonių. 
Tokie yra demokratijos laido
tuvių vaisiai.

Lietuvos Nepriklausomy
bės Atstatymo Penkiasdešimt 
Metų Sukakties Konferencija, 
susirinkusi Washingtone, D. 
C., mūsų Viešpaties gimimo 
tūkstantis devyni šimtai šešias
dešimt septintųjų spalio dvide
šimt pirmąją ir dvidešimt ant
rąją dieną, Lietuvos Karalijos į- 
steigimo septyni šimtai septy
nioliktaisiais ir Lietuvos nepri
klausomybės atstatymo penkias
dešimtaisiais metais, skelbia 
Lietuvos Nepriklausomybės At
statymo Penkiasdešimt Metų 
Sukakties Manifestą.

LIETUVIŲ TAUTA, nuo se
novės įsikūrusi prie Baltijos, 
tūkstantis du šimtai penkiasde
šimt pirmaisiais Kara
liaus Mindaugo suvienyta į Lie
tuvos Karaliją, šimtmečiais vai
dino reikšmingą vaidmenį Eu
ropai.

Išaugusi Rusijos imperialisti
nė galybė ėmė brautis į Lietu
vos žemes ir aštuonioliktojo 
amžiaus pabaigoje užgrobė Lie
tuvą. Svetimųjų priespauda ne
palaužė lietuvių tautos. Sukili
mai. knygnešiai, savanoriai, 
partizanai — vis tai lietuvių 
tautos kraujo ir gyvybių auko
mis rašyti Lietuvos naujosios 
istorijos lapai.

Lietuvos Taryba, vykdydama 
lietuvių tautos valią būti lais
va ir nepriklausoma, tūkstan-

sukakties manifestas
vienu balsu patvirtino laisvai 
išrinktas Lietuvos Steigiamasis 
Seimas, šiuo Aktu atstatytąją 
Lietuvos nepriklausomybę pri
pažino tarptautinė valstybių 
bendruomenė, taip pat ir So
vietų Rusija, kuri tūkstantis 
devyni šimtai dvidešimtųjų lie
pos dvyliktąją Maskvoje su Lie
tuva pasirašyta- taikos sutarti- bes atkreiptus sandėrius su hit- 
mi

— pripažįsta Lietuvos Vals
tybės savarankiškumą ir nepri
klausomybę su visomis iš to
kio pripažinimo einančiomis ju
ridinėmis sėkmėmis ir gera va
lia visiems amžiams atsisako 
nuo visų Rusijos suvereniteto 
teisių, kurių ji yra turėjusi

tis devyni šimtai aštuonioliktų
jų vasario šešioliktąją 
Vilniuje padarė šį nutarimą:

— Lietuvos Taryba savo po
sėdyje vasario 16 d. 1918 m. 
vienu balsu nutarė kreiptis į 
Rusijos, Vokietijos ir kitę vals
tybių vyriausybes šiuo pareiš
kimu:

— Lietuvos Taryba, kaipo 
vienintelė lietuvių tautos atsto
vybė, remdamos pripažintąja 
tautų apsisprendimo teise ir lie
tuvių Vilniaus Jconferenci jos 
nutarimu rugsėjo mėn. 18-23 
d. 1917 metais, skelbia atsta
tanti nepriklausomą demokra
tiniais pamatais sutvarkytą Lie
tuvos valstybę su sostine Vil
niujeir tą vatstybę atskirianfi lietuvių tautos ir jos teritori- 
nuo visų valstybinių ryšių, ku
rie yra buvę šu kitomis tauto
mis,

— Drauge Lietuvos Taryba 
pareiškia, kad Lietuvos valsty
bės pamatus ir jos santykius su 
kitomis valstybėmis privalo ga
lutinai nustatyti kiek galima Nepriklausomybės 
greičiau sušauktas steigiamasis 
seimas, demokratiniu būdu vi
sų jos gyventojų išrinktas.

Vasario šešioliktosios Aktą 
tūkstantis devyni šimtai dvide
šimtųjų gegužės penkioliktąją

tapo Sovietų Sąjungos ir hitle
rinės Vokietijos sąmokslo au
ka. Sovietų Sąjunga, tūkstantis 
devyni šimtai trisdešimt devin
tųjų rugpiūčio dvidešimt trečią
ją ir rugsėjo dvidešimt aštun
tąją sudariusi slaptus, prieš Lie
tuvos, Latvijos, Estijos, Suomi
jos, Lenkijos nepriklausomy-

lerine Vokietija, tūkstantis de
vyni šimtai keturiasdešimtųjų 
birželio penkioliktąją Lietuvą 
okupavo ir ją jėga bei klasta 
rugpiūčio trečiąją įjungė į So
vietų Sąjungą, tuo būdu sulau
žydama visas su Lietuva pasi
rašytas sutartis ir kitus savo 
tarptautinius įsipareigojimus.

i- atžvilgiu. LIETUVIŲ TAUTA, minėda-
>T _. x ma Lietuvos nepriklausomybės
Nepriklausomos Lietuvos atstatymo penkiasdešimt metų 

valstybės atsistatymas ir jos sukalt;
— pareiškia visam pasauliui, 

visai žmonijai, savo draugams 
ir savo priešams, kad nieka
dos nesutiks su Lietuvos pa
vergimu, kad Vasario šešiolik
tosios Aktas yra šventas ir ga
lutinis apsisprendimas laisvam 
ir nepriklausomam gyvenimui 
ir kad valstybinė nepriklauso
mybė yra tautinės kultūros ug
dymo ir tautos išlikimo sąly
ga;

— kaltina Sovietų Sąjungą 
agresijos nusikaltimu, Lietu
vos gyventojų genocidiniu nai
kinimu ir rusinimu, kolonijiniu 
Lietuvos išnaudojimu, pagrin
dinių teisių bei laisvių Lietu
vos žmonėms paneigimu ir rei
kalauja, kad Sovietų Sąjunga 
atitrauktų iš Lietuvos savo ka
riuomenę, policiją ir adminis
traciją;

— kreipiasi į laisvojo pa
saulio vyriausybes ir parlamen-

grįžimas į savarankiškų valsty
bių bendruomenę lietuvių tau
tai yra reikšmingiausias šio 
šimtmečio istorinis įvykis.

laikotarpis 
akivaidžiai liudija lietuvių tau
tos politinį subrendimą, ūkinį 
pažangumą ir kultūrinį kūry
bingumą.

Lietuvos nepriklausomybė 
antrojo, pasaulinio karo eigoje

Laisvų demokratinių 
mųjao anos konstituantos bol
ševikai daugiau neleido ir nie
kada neleis, kur tik jie Įkelia 
savo koją. Tai būtų jų diktatū
ros laidotuvės. Ateis kada nors 
ir tokia diena. Tuo tarpu, užuot 
pilsčius vyną Į bolševikinės su
kakties taurę, kaip daug kas 
daro, moralinė pareiga būtų

tus, kad pavartotų visas savo 
priemones Lietuvos nepriklau
somybei atstatyti;

— šaukiasi į Jungtines Tau
tas, kad likviduotų Sovietų Są
jungos agresiją prieš Lietuvą, 
ir į žmonijos sąžinę, kad pa
remtų Lietuvos pastangas savo 
nepriklausomybei atstatyti.

LAISVIEJI LIETUVIAI, pa
garbiai didžiuodamiesi savo 
tautos ryžtimi priešintis oku4 
pantui, lenkdami galvas prieš 
žuvusius Lietuvos laisvės kovo
je, su pagarba prisimindami 
tautos atgimimo patriarchus ir 
Vasario šešioliktosios Akto sig
natarus, turėdami pareigą ir 
laisvę kalbėti bei veikti už be
laisvę savo tautą, vieningai 
siekia išlaisvinti Lietuvą iš so
vietinės okupacijos ir tūkstan
tis devyni šimtai šešiasdešimt 
aštuntuosius — Lietuvos nepri
klausomybės atstatymo pen
kiasdešimt metų sukakties me
tus skelbia Lietuvos Laisvės 
Kovos Metais.

z Nors Lietuvos laisvės kova 
eina nuo pat pirmųjų sovieti
nės okupacijos dienų, Lietuvos 
Laisvės Kovos Metai turi ypa
tingai suveiksminti visų laisvų
jų lietuvių jėgas Vasario šešio
liktosios Akto galiai atstatyti. 
Lietuvių tautos laisvės kova 
prieš carinės Rusijos priespau
dą buvo vainikuota Vasario še
šioliktosios Aktu. Lietuvių Tau
tos sutelktinės jėgos prieš so
vietinės Rusijos okupaciją lai
mės Lietuvai Vasario šešiolik
tosios akto galios atstatymą.

Tautų išsilaisvinimas gaiva
lingai veržiasi iš vakarų ir ry
tų, iš pietų ir šiaurės. Ir Lietu
vos išsilaisvinimo, gyvo visoje 
tautoje, nepajėgs sulaikyti ru
siškojo bolševizmo priespauda.

Žmonijos pažangoje laisvė—' 
galingesnė už priespaudą.

Tegyvuoja laisva ir nepri
klausoma Lietuva!

Rusų šalies valdovė. Kam^ji prisiminti milžiniškas komuniz
mo aukas. Ta mintim lapkričio 
7 skelbiama juodąja gedulo die
na. Sekime tuo reikalu praneši- „ .JAV LB centro valdybos pirmininkas Br. Nainys kalbasi su Vliko pirmininku dr. K. Valiūnu VVashingtono 
mUS spaudoje. konferencijos metu.

valdžią paves, tebūnie!” Tie 
žodžiai niekada neįvyko.

Konstituanta buvo išrinkta
1917 gruodžio 9. Iš-36 milijo- Nuotr. V. Maželio

LIETUVOS RESPUBLIKOS DIPLOMATINĖ TARNYBA: 
Min. Stasys Lozoraitis, Diplomatijos Šefas

VYRIAUSIAS LIETUVOS IŠLAISVINIMO KOMITETAS:
Dr. Kęstutis J. Valiūnas, Pirmininkas

LIETUVOS LAISVĖS KOMITETAS: Min. Vaclovas Sidzi
kauskas, Pirmininkas

PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖ: Juozas Bačiū- 
nas, Pirmininkas

AMERIKOS LIETUVIŲ TARYBA: Antanas Rudis, Pir
mininkas

JUNGTINIŲ AMERIKOS VALSTYBIŲ LIETUVIŲ BEN
DRUOMENĖ: Bronius Nainys, Pirmininkas

KANADOS LIETUVIŲ BENDRUOMENĖ: Antanas Rinkū- 
nas, Pirmininkas
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PEILIO
AŠMENIMIS

TRUŲ VEIKSMŲ DRAMA
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BERŽAS
Ir kai...

DAUGVYDAS
Tada niekas negalvojo apie mirtį, bet apie tikslą.

ĄŽUOLAS
O dabar?

- tem
a ■ 

T:

DAUGVYDAS
Dabar tokio tikslo nebėra. Ne, ne jis yra. Jis te

bėra tas pats. Bet nutolo į nebesulaukimo žemę. Aš 
taip nebegaliu. Aišku, mes kiekvienas galime užmuš
ti dar po kelius, kol pagaus ir pačius išžudys. Bet aš 
to nenoriu — tai paprastas žudymas, kuris nebe laisvę 
neša, bet gyvenimą sunkina.

PATAMSIS
Ir tam apsisprendime slypi viltis.

ĄŽUOLAS
Viltis ištverti, ne ligi galo —

PATAMSIS
Ugi progos.

ŽAIBAS
Išmokti išlaukti.

BERŽAS
Išmokti praradime neprarasti.

DAUGVYDAS.
Žinau, žinau. Mes buvom įpratę, ką išgirdę, bėgti 

laukan, žiūrėti, kas darosi, reikale savo petį pri
dėti, savo širdį, savo galvą. Jūs žinote, ką reiškia savo 
galvas pridėti ir palikti pridėtas, o dabar reikia užsi- 
darinėti duris, viską matyti, viską širdin susidėti ir 
laukti.

ĄŽUOLAS
Ir laukti, kol ateis tikras laikas.

PATAMSIS
Laikas be išdavimo.

BERŽAS
Ir be apsirikimo.

ŽAIBAS
Be apsirikimo svetimųjų intencijomis.

DAUGVYDAS
Užsidarinėti ir laukti. Ir neišeiti, nors ir kažin 

kas darytųsi! Laukti kentėjime. Laukti neteisybėje... 
Laukti skriaudoje. Laukti ir krauti širdin viską, kas 
šaukia keršto. Laukti šventam kentėjime... Ir turėti 
vilties/be mažiausio pragiedrulio. Laukti aušros, kai 
naktis vis labiau temsta. Laukti, laukti... Laukti.

(Pradžioje monologo, mėlyna Šviesa ima 
temti, tik siauras spindulys apšviečia Daugvy- 
do veidą. Sutemus mirusieji pakyla ir tyliai 
dingsta. Su kartojamais, kaskart vis garsiau, 
paskutiniaisiais žodžiais, kambary vėl pasida
ro šviesu.)

LAIMA
(Įeina iš virtuvės, labai paprastu kasdie

nišku balsu.)

Ką sakei?

DAUGVYDAS
(Nuima rankas nuo veido. Papurto gal

vą, lyg nesuvokdamas, kur esąs, pamatęs Lai
mą nusišypso.)

LAIMA
Kodėl nemiegojai? Aš stengiaus judėti kaip be

galėdama tyliau, kad nors paskutini sykį savo namuos 
gerai pailsėtum. Valgysi? Aš šį tą patyliukais padariau.

DAUGVYDAS
Nesimiega...

LAIMA
Bent šiandien galėjai miegoti, kaip gerais laikais. 

Derybos eina, ir stribai laukia pigaus grobio. Nema
nau, kad jie mėgintų net į tą pusę suktis dėl tavęs 
vieno. Jiems daug geriau paimti visą trisdešimt.

DAUGVYDAS
Aš negaliu prisiversti tikėti.

LAIMA
Kad viskas išeis, kaip galvojom?

DAUGVYDAS
Kad jie tik tikėtų ir negalvotų.

LAIMA
0, jie irgi galvoja.

i

DAUGVYDAS ‘
Taigi, aš to ir bijau. Jie irgi turi galvas ir gali 

mums paspęsti tokius spąstus, kad nė nesvajojom.
, - - * 4- - • _ .
LAIMA

Apie Idtoltius spąstus jie negalvoja. Užtikrinu, 
kad nė vienas nenori galvos kišti į pavojų, kai gali 
viską paimti lengvai. Kad kitaip galvotų, Antanas ne

būtų atnešęs trisdešimt litrų samagono.

DAUGVYDAS
Ar tai negali būti tik akims apdumti?

LAIMA
Tikėk manim: jie neturi laiko kitokių planų su

darinėti. Jie perdaug užimti. Karpenko tegalvoja, kaip 
gauti paaukštinimą už sumanumą. Jis tikriausiai tiki, 
kad po tokio gudraus susekimo, bus iškeltas į Vil
nių, ir Antanas mintyse jau seniai sėdi apskrityje, o 
iš ten, Karpenko palaiminimu ir užtarimu tiesiausias 
kelias į Vilnių.

DAUGVYDAS
(Nusišypsodamas)

Ir su tavim... - ’

LAIMA
Ir su manim.

DAUGVYDAS
Aš negaliu įsivaizduoti, kad jie patikėtų, jog aš...

LAIMA ,
Kad tu galėtum išduoti savo draugus?

DAUGVYDAS
O, tas paprasta. Jie minta išdavimu. Bet per tiek 

metų jie mane gerai pažįsta, kad manytų, jog aš jais 
tikiu. Kad jų žodį priimu už tikrą pinigą.

LAIMA
Antanas aiškus man, kaip ir tau. Jis taip geidžia 

kaip galima greičiau nusukti tau sprandą, kad tiki vis
kuo ligi galo, bet Karpenko kitoks. Jis tik vakar pa
sakė, kodėl mane išėmė iš kalėjimo. Atsimeni, tada 
pasakė: “Nekaltų mano rajone niekas nebaudžia", o va
kar išsidavė: “AŠ galvojau, kad anksčiau ar vėliau jis 
ateis pas tave. Dabar jau ateina, bet aš juo netikiu. 
Per daug reikalo su juo turėjau.”

(Bus daugiau)



DARBININKASchicagos lietuvių kova dėl savo kapinių
Paskutiniuoju laiku reikalai 

iš pagrindų pasikeitė. Chicagos 
arkivyskupijos patvarkymu vi
si parapijų fondai ir nuosavy-

nušaitis rašo:
“Prieš penkiasdešimt me

tų Chicagos lietuvių parapijų 
tikintieji savo iniciatyva ir su-

rius Peečyla, Autaaas Petkaus-

sklypą ir ten įsteigė Sv. Ka
zimiero betariu kapines , ku
riose visą laiką buvo laidojami 
lietuviai iš Chicagos ribose eg
zistuojančių lietuvių parapijų.

Per eilę metų kapinės buvo 
- plečiamos, perkant vis naujus 
žemės plotas, šiandien kapinių 
plotas bene būtų vienas iš di
džiųjų, lyginant su kitų tauty
bių kapinių plotu.

Kapines ilgus metus tvarkė 
specialus komitetas, kurį suda
rydavo lietuviškųjų parapijų 
atstovai Ir reikia pasakyti, kad 
buvo gana gerai tvarkomos, iš
augo kapinių fondas, iš kurio 
ne vienu atveju buvo skiriama 
tam tikros sumos ir lietuviš
kiems reikalams.

nion. Turėtoji* savivalda praras-

ti žmonės. Iš pagrindų kapinė
se buvo pakeista laidojimo 
tvarka. Ha šiol per šimtmečius 
lietuvių puoselėtos laidojimo 
tradicijos panaikintos. Mirusie
ji atlydinu tik į kapinių koply
čią, ir čia po trumpų pamaldų 
karstas su mirusiojo palaikais 
paliekamas koplyčioje, o į lai
dojimo rietą mirusį darbinin
kai nuveža ir užkasa vėliau. 
Atlydėję net nežino, kur bus DEL KAPINIŲ 
palaidotas, ir vėliau norintieji 
aplankyti savo artimųjų kapus 
jų nebesuranda.

Statomuose paminkluose ne-

skundimų, aplankė kapinių 
tvarkytoją Kaip, preLV. Čer
niauską ir tarėsi tuo reikalu vi-

girnai Komiteto neįtikino ir tuo 
reikalu žygiai bus tęsiami”.

LIETUVIŲ PAREIŠKIMAS

(atkelta iš 4 psl.)

liuose atsispindi religinis ir 
tautinis motyvas. Daug nusi
skundimų yra ir dėl sužalo
jamų paminklų bei sudaužomų 
paminkluose mirusiųjų foto
grafijų. Ir dar visa eilė patvar
kymų, svetimų lietuvių laidoji-

tas, žinoma ne juodosios rasės mo tradicijoms.
gyventojų atžvilgiu. Jų Toron
te tėra apie porą tūkstančių. 
Kalbame apie lietuvius ir lie
tuviškumą. Torontas yra di
džiausia gal būt, ir lietuviškiau
sia kolonija visoje Kanadoje. 
Čia yra 2 grynai lietuviškos ka
talikų parapijos ir viena evan
gelikų. Didžiausia yra Prisikė
limo parapija, vadovaujama tė
vų pranciškonų, antroji yra šv. 
Jono Krikštytojo, kurios klebo
nu yra kun. P. Ažubalis.

— Ar žinote, kad Toronto 
šeštadieninėje lituanistinėje 
mokykloje yra 600 mokinių? 
Praėjusiais metais 10-tą sky
rių baigė 36 lietuviukai.

Chicagos lietuviai tokia laido
jimo ir kapinių tvarkymo tvar
ka liko nepatenkinti. Tam rei
kalui šių metų pavasarį įvykęs 
Chicagos apygardos suvažiavi
mas įgaliojo A. Regi sudaryti 
komitetą ir tą reikalą ištirti 
ir reikalus vesti taip, kad Šv. nuirusiuosius, 
Kazimiero kapinėse būtų lie
tuvių teisės apgintos, kad lie
tuvis liktų jų tvarkymo šeimi
ninkas ir kad būtų sugrąžin
tos laidojimo tradicijos.

Komitetas — pirm. A. Re

ALB Chicagos apygardos ko
mitetas pasauliečių teisėm ap
saugoti lietuvių šv. Kazimiero 
kapinėse sukvietė pasauliečių 
ir kapų sklypų savininkų susi
rinkimą spalio 22 Gage Field- 
house salėje. Dalyvavo 800 ir 
priėmė pareiškimą, ^kuriuo pa
sisakoma prieš lietuvių kapinių 
nusavinimą, prieš tikinčiųjų 
pasauliečių teisių paneigimą, 
reikalaujant:

“1. šv. Kazimiero kapinių 
lietuviškas charakteris neturi 
būti pažeidžiamas jokiais išo
riniais potvarkiais, šios kapi
nės ir toliau, kaip kad per virš 
60 metų/ privalo aptarnauti 
tik lietuviškų parapijų žmones, 
o taip pat ir lietuvių kilmės

pageidavusius 
būti palaidotais šiose kapinė
se, nežiūrint, kur jie gyventų.

2. šv. Kazimiero kapinių lai
dojimo apeigos ir tradicijos pri
valo būti užlaikomos ir toliau, 
pagal jų steigėjų palikimą ir

Chicagoje pradėtas Batfo rudens vajus. Ta proga buvo sukviestas Batfo direktorių, Batfo darbuotojų ir spau
dos atstovų pasitarimas. Nuotr. V. Noreikos

IS VISUR

PI1ILADELPHUOS LIETUVIŲ RYŠYS 
SU TV IR RADIJO STOTIM

— Hamiltonas, esąs Toron
to pašonėje už 45 mylių, yra 
kita smarkiai veikianti lietuviš
ka kolonija. Nors ten betariu 
mažiau, bet dažnai ėntužijazmas

Philadelphijoje yra susior
ganizavęs specialus komite
tas, kuris rūpinasi paminėti Lie- mėgstama, 
tavos nepriklausomybės 50 m. Be jų dar dirba eilė

— Lietuvių Foto Archyvas 
Chicagoje, Jaunimo centre, 
203 kambary lapkričio 5 d. 3 
vai. popiet ruošia skaidrių ir 
pašnekesio popietę. Tema 
“Spalvotoji fotografija”. Bus 
rodomos Vyto Valaičio, Vytau
to Augustino ir Algio Grigai
čio spalvotos nuotraukos, paly
dint jas Pauliaus Jurkaus ir 
Rimo Vėžio įkalbėtu žodžiu ir 
tėvo Bruno Markaičio, S. J., 
muzika. Įžangoje kalbės kun. 
A. Kezys, S.J. 202 ir 204 kam
bariuose vyks Algio Grigaičio 
abstraktinių nuotraukų paro
da.
....— JAV ir Kanados Lietu
vių tautinių šokių m-joje šven
tėje jau užsiregistravo dalyvau
ti 19 tautinių šokių ratelių. Re
gistraciją veda Birutė Vinda- 
šienė, 6443 So. Washtenaw 
Avė., Chicago, HL,60629. Ne
užsiregistravę tautinių šokių 
rateliai prašomi registruotis, 
nes tik ų užsiregistravusiem 
siunčiama “Mūsų šokiai” kny
ga ir kiti repertuaro sąsiuvi
niai.
III kultūros kongresui rengti

— JAV ir Kanados lietuvių 
komiteto posėdis įvyko spalio 
20. Posėdyje k-to nariai pada
rė pranešimus apie atliktus 
darbus ir pasiskirstė ateities 
darbais, kurie reikalingi kong
reso surengimui. Posėdyje da
lyvavo k-to pirm. M. Rudienė, 
J. Ignatonis, Z. Dailidka, J. Jur
kūnas, J. Paštukas, J. Jasaitis, 
Vyt. Radžius ir J. Vaidelys. Į 
posėdį atsilankė ir JAV LB 
centro valdybos pirm. inž. Bro
nius Nainys. JAV LB centro 
vadovybės pasikeitimas nepa
kenkė kongreso rengimo dar
bam. Kongreso rengimo dar
bui užtikrinti buv. centro valdy
bos nariai Įėjo Į kongresui 
rengti komitetą. Kongresas į- 
vyks lapkričio 23-26 Chicagoje.

BALTIMOBE* M D.
Sodalietės- suruošė madų vaūti šiame metiniame parapi- 

parodą ir linksmą šokių vaka
rą. Iš parengimų pelno susida
rė arti 900 dol. Sodalietės šį 
pelną spalio 22 įteikė šv. Al
fonso parapijos klebonui prel. 
L. Mendeliui ir paskyrė bažny
čios bokšto remontui. Klebo
nas iš sakyklos viešai padėko
jo visom sodalietėm.

Šv. Alfonso suaugusių klu
bas spalio 28 šv. Alfonso mo
kyklos salėje turėjo nuotaikin
gą kaukių vakarą, šokiam gro
jo geras orkestras. Pastebėta į- 
domių kostiumų ir kaukių.

Lietuvių salės šėrininkai 
taip pat spalio 28 pasilinksmi
no linksmame kaukių baliuje. 
Gautas pelnas paskirtas salės 
reikalam.

Metinis šv. Alfonso parapi
jos pobūvis — vakarienė įvyks 
lapkričio 12, sekmadienį, šv. 
Alfonso mokyklos salėje. Bilie
tus bus galima įsigyti prie į-

kapų sklypų savininkų pageida- > 
rimus.

3. šv. Kazimiero kapinėse 
laidojami mirusieji palydimi 
savo šeimos narių, draugų, ar
timųjų ir dvasiškio prie amži
nojo poilsio vietos.

4. Laidojamieji įleidžiami į 
duobę ir užkasami tuojau po 
apeigų šeimos ir dalyvių aki
vaizdoje. Iš administracijos pu
sės turi būti dedamos visos 
pastangos, kad parodyti įniru
siems pagarbą, o artimiesiem 
paslaugą ir suraminimą.

5. Koplyčios naudojimas ir 
cemento dėžių pirkimas neturi 
būti privalomas, bet leidžiamas 
tik pagal laisvą apsisprendimą.

6. Kapų puošimas turi pasi
likti individualus mirusiojo 
šeimos reikalas. Tiktai apleis
tas kapas arba raštiškai admi
nistracijos tvarkymui perleis
tas kapas, gali būti perimtas 
tvarkyti.

7. Užrašus ant kapų pa
minklų apsprendžia mirusio
jo artimieji, šv. Kazimiero ka
pinėse kiekvienas mirusis turi 
teisę paminklui, neapribojant 
šią teisę tik didesni skaičių 
sklypų turinčiais.

8. Informaciniai užrašai ka
pinėse ir kapų administraci
jos pranešimai sklypų savinin
kams privalo būti taip pat ir 
lietuvių kalboje.

9. Pagal Ekumeninio Kong
reso dvasią ir paraginimus pa
sauliečiams arčiau Įsijungti į 
Bažnyčios santvarką, kapinės 
yra pasauliečių institucija. Ka
pinių tvarka neturi būti pasau
liečiams primesta.

10. šv. Kazimiero kapinės 
sės valandos programą apie turėtų būti administruojamos 
tautinius drabužius ir gintarą. 
Programa bus skirta moksli
niam kanalui ir bus rodoma va
sario mėnesį.

Teresės Gečienės rūpesčiu 
yra gautas sutikimas iš kelių 
radijo stočių. Kitais metais va
sario mėnesį bus pusvalandžio 
programa AM ir kovo menesį 
valandos programa FM bange

Herb Clarke — oro pranešė
ja — yra taip pat visų

jos parengime. Taip pat kvie
čiamos šeimininkės į talką. Va
karienės pradžia 5 vai. vak. Po 
vakarienės šokiam gros geras 
orkestras. -

Jurgis Bradūnas po ilgos ir 
sunkios ligos spalio 21 mirė 
Chicagoje. Velionis prieš porą 
metų išvyko iš Baltimorės kar
tu su sūnumi poetu K. Bra- 
dūnu. Baltimorėje išgyveno 
virš 10 metų, buvo ištikimas 
šv. Alfonso parapietis, susi
pratęs lietuvis ir geras patrijo- 
ias. Savo kilniu gyvenimu pa
liko gerą pavyzdį. Už jo vėlę 
gedulingos mišios šv. Alfonso 
bažnyčioje aukotos spalio 26. 
Palaidotas Holy Redeemer ka
pinėse, kur palaidota jo žmo
na. Nuliūdime liko dukra Ci
ną, sūnūs Kazimieras ir Juo
zas, marti Kazimiera, žentas 
Jonas Kemeza ir eilė anūkų.

Jonas Obelinis

ėjimo. Parapijos kunigai visus 
maloniai kviečia gausiai daly lt LIETUVOS VYČIŲ 

VEIKLOS- - j ir ki-
sukaktį. Komitete yra keturi tų redaktorių-pranešėjų, spor-
skyriai. Juos koordinuoja Al
gimantas Gečas. Kiekvienas 
skyrius rūpinasi savo darbu, ___ _____

Neminint komunistinės kad būtų tinkamiausiai išgarsiu- “The Big News”. 
tas Lietuvos vardas.

Informacijos skyriaus narė 
Rima Mironienė susirišo su vie
na pagrindine televizijos stoti
mi ir dalyvavo vakaro žinių 
programoje. Tai buvo rugsėjo 
25 d. 6 v.v. per WCAU-TV -10 
kanalą. Buvo parodyti ir paaiš
kinti lietuvių tautiniai drabu
žiai.

Rugsėjo 29 per tą patį ka
nalą žinių metu buvo parody
tas lietuviškas gintaras, ši gin
taro programa bus greit pakar
tota.

Rimos Mironienės darbas yra 
palaikyti kontaktas su televizi
jos stotimis ir gauti programų, 
kuriose Lietuvos reikalai būtų 
išgarsinti.

WCAU-TV stotis yra visiem 
Philadelphijos ir jos apylinkės 
gyventojam pažįstama. S t o 
tis turi gerus žinių redakto
rius. John Facenda yra svar
biausias šios stoties žinių pra
nešėjas, dirbąs stogyje jau 17 
metų. Jis malonus ir simpa
tingas žmogus. r Lietuviam jis 
yra palankus ir pilnai supran
ta mūsų padėtį.

Edith Huggins turi kelių mi
nučių programą žinių meta, šio
je programoje ji kalba įvairio
mis temomis. Per ją ir Rima 
Mironienė suįdomino visą sto
tį. Per jos programą buvo pa
rodyti tautiniai drabužiai ir gin
taras. Edith Huggins yra labai 
maloni ir nuoširdi moteris, ku
ri labai gerai supranta mūsų 
padėtį ir domisi lietuviškais rei- 

. kalais.
Donald Bamhouse analizuo

ja ypatingesnes žinių detales. 
Jis yra jaunas ir gabus vy
ras, puikiai interpretuoja ži
nias. Prieš dvejus metus kalbė- 

! jo lietuvišku reikalu. Ir atei
nančiais metais jis norėtų pri
sidėti prie lietuviškų reikalų ir

yra daug didesnis negu Toron
te.

spaudos, Kanadoje leidžiami 2 
savaitraščiai: ‘Tėviškės žibu
riai” Toronte (redaguoja kun.
dr. P. Gaida) ir “Nepriklauso-
moji Lietuva” Montrealyje
(redaguoja J. Kardelis).

Kanados šimtmečio pro-
ga netrukus pasirodys anglų

nada”.

— Kanadoje veikia 4 grynai 
lietuviški bankai — kredito ko-

teivių. Toronte yra 2, kiti 
Montrealyje ir Hamiltone.

V. Pajūris

Lietuvių pranciškonų kul
tūrinei veiklai tįsti reika
lingas jaunimas.
Pranciškonai nuoširdžiai 
kviečia lietuvius jaunuo
lius tapti šv. Pranciškaus 
Asyžiečio sekėjais.
Dvasinės veiklos dirva la
bai plati.
Jaunuoliai priimami klie
rikais ir broliais. Visiems 
yra teikiama proga siekti 
mokslo.
Norint informacijų, rašo
ma žino adresu:

Provincial Superior 
Franciscan Monastery 
Kennebunkport, Maine 
04046 Lietuvą.

Kanados LB krašto tary-

to, meno, specialus korespon
dentas, prekybinio gyvenimo 
ir k. Visa ši programa vadinas

Po pirmos lietuviškos pro
gramos stotyje lankėsi ir Gab
rielius Mironas, informacijos 
skyriaus pirmininkas, ir Rima 
Mironienė. Jie tarėsi dėl kitos 
programos. Stotis sutiko per 
Edith Huggins programą per
duoti dar tris programėles 
apie lietuvių tradicijas.

Ir kita stotis kreipėsi į Rimą 
Mironienę, kad parengtų pu

pasauliečių, vadovaujantis skly
pų savininkų pageidavimais ir 
šių kapinių kūrėjų brangina
momis religinėmis ir tautinė
mis tradicijomis.

Šio susirinkimo dalyviai taip 
pat apgailestauja, kad naujų 
potvarkių Šv. Kazimiero kapi
nėse įvedimo pasekmės pažei
dė

siškiai, užjausdami nenuslepia
mus parapijiečių vidinius išgy
venimus sąryšyje su neįtikėti
nais potvarkiais, jaučiasi bejė
giai ką nors pagelbėti dėl bai
mės nusikalsti aukštesniajai vy- ‘ 
resnybei. Vis didėjanti dvasi
nė spraga ir minčių sąlyčio 
stoka tarp daugelio giliai nusi
vylusių pasauliečių ir neįmano
mą padėti neįstengiančių ap
ginti dvasiškių, daro didelę žalą 
Bažnyčiai.

Giliai jausdami ir išgyvenda
mi šią žalą Bažnyčiai ir skriau
dą bendruomenei, mes atsi
šaukiame į parapijų klebonus, 
į lietuvius dvasiškius ir pasau
lietiškas organizacijas, 'parem
ti mūsų pastangas šią skaudžią 
padėtį Lietuvių šv. Kazimiero 
kapinėse teigiamai išspręsti. 
Tyla žaloja mus visus.”

Susirinkimo įgalioti:

Newark, N. J. — Lietuvos

Algis A. Regis, pirmininkas[ bango- dė pasauliečių ir dvasiškijos
Gab. M. glaudžius dvasinius ryšius. Dva- Kasys Bandukes, sekretorius

Stotyje. lt k. j d. Herber Clarke, G. Mironas, Edith Huggins, John 
NUotr. V. Gruzdžio

vyčių 29 kuopos susirinkimas 
buvo spalio 17, šv. Jurgio salė
je. Išrinkta nauja valdyba: pir- 
min. Kazys Strolis, vicepirm. 
Edvard Schmidt, sekret. Ma
ry Stonis ir Judy Stukas, ižd'. 
Eva Sharon. Dvasios vadas ku
nigas Petras Totoraitis.

Kuopos kortavimo vakaras 
bus lapkričio 5 šv. Jurgio salė
je. Pradžia 4 v. popiet. Bus 
skiriamos dovanos.

Philadelphia, Pa. Lietuvos vy
čių 3 kuopos valdybon išrink
ta: dvasios vadu kun. Albinas 
J. Neverauskas, pirm. Albert 
D. Ozalis, vicepirm. Irene Oza- 
lis, sekretorės Lilian Sasnaus
kas ir Irene Sveikla, ižd. Al
berta Bekeris, iždo glob. James 
Varevice ir Agnės Mickūnas. 
Atskirus komitetus sudaro: baž
nytiniam reikalam — pirm. Ju- 
lian Greymas, Loretta Staniš- 
kis ir Victor Balten; kultūros 
reikalam — pirm. Lenora Kau-

Michael Krivinskas, Wal- 
ter Svekla; ceremonijų —pir- 
min. John Mickūnas, Lillian 
Sasnauskas ir Anthony Burch; 
Lietuvos reikalam — pirm. Al
bert Bekeris.

Nauja valdyba bus prisaik
dinta gruodžio 5. Tą pačią die
ną bus kuopos bendra komuni
ja ir pusryčiai. Kuopa šeimi
ninkaus 1968 metų vyčių sei
mui. F.V.

16,

linas,

— "Problem* of Commu- 
nism" žurnalas šių metų rugs.- 
spalio numeryje įdėjo dr. V .S. 
Vardžio straipsnį “The Baltic 
Peopleš”. Visas šis žurnalo nu
meris specialiai skirtas nušvies
ti tautybių . ir nacionalizmo 
klausimui Sovietų Sąjungoje.

— Prof. dr. Jurgis Baltrušai
tis, Lietuvos atstovas Pran
cūzijoje, spalio 17 gavo iš Eu
ropinio Sąjūdžio vykdomosios 
tarybos biuro pranešimą, kad 
Lietuvos Europinis Sąjūdis 
yra pripažintas kaip organiza
cija, Įeinanti į Europinį Są
jūdį. (E.)

bos suvažiavime spalio 15 slap
tu balsavimu išrinkti atstovai 
į PLB seimą, kuris įvyks 1968 
New Yorke. Išrinkti: A. Rin- 
kūnas — 25 balsais, J. Karde
lis — 24 , V. Viskontas — 
22, dr. P. Lukoševičius — 21, 
Stp. Kairys — 21, G. Balčiū
nas — 20, Stp. Kęsgailą —20, 
R. Verbyla — 20, L. Skripku- 
tė — 19, dr. M. Ramūnienė— 
18, kun. P. Ažubalis —18, ku
nigas P. Barius, OFM
E. Jurkevičienė — 16, Aug. 
Kuolas — 16, A. šetikas — 16, 
J. R. Simanavičius — 16. Kan
didatai: dr. J. Sungaila, dr. A. 
Pacevičius, L. Tamošauskas, A. 
Šukys, J. Matulionis, J. šiau- 
čiulis.

— L.R. ir Elena Zimavičiū- 
tė-Carter įstojo į Lietuvių 
Fondo narių eiles ir įnešė 500 
dol. Lietuvių Fondo adresas: 
6643 S. Mapiewood Avė., Chi
cago, III. 60629.

— Birutė M. Galdikaitė, bai
gusi Kalifornijos universitetą 
bakalauro laipsniu psichologi
jos srityje su aukščiausiu pa
gyrimu, gavo 4 metam stipen
diją magistro ir dr. laipsniam 
antropologijos srityje (to pa
ties universiteto Chancellers 
fellowship). Vasaros metu ji at
liko praktiką Arizonos univer
sitete, gavusi National Science 
stipendiją, darydama senovės 
indėnų ir gyvenviečių bei kapų 
tyrinėjimus. Universitete pri
klausė Phi-Betta-Kapa. nuo pat 
mokyklos laikų yra ateitininkų 
org. narė. UCLA lankė ir bai
gė lietuvių kalbos kursą.

— Pavergtųjų Europos Tau
tų Seimas spalio 23 paminėjo 
Vengrijos 1956 sukilimą. Suki
limo pastatytasis Budapešto 
burmistras J. Korago apžvelgė 
to meto tarptautinę padėtį ir 
dabartines perspektyvas. Pa
vergtųjų Europos Tautų Sei
mas priėmė dėl Vengrijos ati
tinkamą atsišaukimą į Jungti
nes Tautas ir laisvojo pasaulio 
vyriausybes. (E.)



Atoitininkų studijų dionos 
bus lapkričio 18 Maironio par
ke. Prasidės 1 v. popiet. Bus 
paskaita, diskusijos, šokiai su 
menine dalimi. Sekmadienį šv.
Kazimiero bažnyčioje bendros 
mišios, pusryčiai. Rengia St. 
Šalkauskio kuopa.

Pirmųjų Worcast«rio Lietu-

M
M

WORCESTER MASS.
A

cijų tarybą išrinkti atstovai: 
Pr. Račiukaitis ir V. Dabrila. 
LB apygardos suvažiavime įga
liota dalyvauti valdyba.

lietuvių organizacijų taryba lap
kričio 12 d. 3:30 v. lietuvių pi
liečių klube. Numatoma pa
skaita ir meninė dalis.

šv. Kazimiero kongregacijos 
viršininkė motina M. Adorata 
su mokyklų inspektore sesele 
M. Aųuina vizitavo šv. Kazimie
ro parapijos mokyklą ir gėrė
josi seselių mokytojų auklėja
muoju darbu ir mokinių žinio
mis.

LB vietos apylinkės susirin
kimas buvo spalio 15 šv. Kazi
miero parapijos salėje. LB tary
bos vicepirm. kun. J. Jutkevi- 
čius padarė pranešimą apie ta-Marija Bivainienė su savo dukrele Birute, išsigelbėję nuo gaisro, kuris įvy

ko jų namuose sekmadienio ankstų rytą. P. ir M. Bivainiar gyvenu14Stock- rybOS posėdžius N. _ Y. 
holm St. Brooklyne. Gaisras, kaimyniniame bute kilęs nuo cigaretėj iSsi 
plėtė ir sunaikino kelis namus.

DARBININKAS

Adv. M. SVEIKAUSKIENĖ sutiko šia
me laikraštyje duoti paaiškinimų ir pa
tarimų teisiniais klausimais Darbininko 
skaitytojam. Klausiant reikia pažymėti, 
ar skaito Darbininkų. Klausimai siųstini 
jos adresu: Mrs. M. L Šveikauskas — 
Attomey-at-Law, Co-operative Bank 
Plaza, 1864 Centre St., West Roxbury, 
Mass. 02132.

1967 m., lapkričio 1 d., nr. 72

ATSAKYMAI TEISINIAIS 
KLAUSIMAIS

NAUJOS PLOKŠTELĖS

Graži dovana Kalėdų šven
čių proga. Tai “Linskmų Kalė
dų” ,p- nauja ilgo grojimo 
plokštelė, kurioje “Rūtos” lie
tuvių ansamblis įdainavo šias 
kalėdines giesmes: Leiskite 
rasą, Tyliąją naktį, Piemenė
liams, Nakties tyloj, Gul šian
dieną, Linksmą giesmę, Svei
kas Jėzau gimusis, Ateikit 
džiaugsmingai, Mes girdėjom 
angelus, šventa naktis, Ange
lai gieda danguje. Kaina: ste
reo -5.00, mono -4.00. Per
siuntimui pridedama 50 c.

dis Įvyko spalio 15 vakare. Va
dovavo tarybos pirm. Pr. Sta
nelis. Pirmiausia buvo kalbėta, 
kaip tinkamai paminėti Lietu
vos valstybės. 50 metų sukak
tį. Daug diskusijų sukėlė Va
sario 16 proga surinktų aukų 
paskirstymas. Pagaliau priim
tas J. Sviklos pasiūlymas*—tą 
klausimą atidėti, kol bus su
rinktos aukos ir paaiškės, kam 
labiau reikalingi pinigai. Vasa
rio 16 šventė nutarta minėti 
dvejose vietose — Lietuvių Pi
liečių Klube — oficialus mi
nėjimas. Antras minėjimas ren
giamas jaunimui parapijos sa
lėje. šiam jaunimo minėjimui 
surengti sudaryta komisija iš 
Petro Molio, Vinco Grigo, Jan
kauskienės ir A. Pauliukonytės. 
Lietuvių Piliečių klubo minėji
mo vedėju numatytas J. Svik- 
la, sudarytos Įvairios komisijos.

TESTAMENTŲ REIKALU
Klausimas

Prašau paaiškinti, koks yra 
skirtumas tarp testamento vyk
dytojo (executor) ir patikėtinio 
(trustee) ir kuris iš jų turi dau
giau teisių?

Skaitytojas, Illinois

"Lietuviškos senos ir naujos 
dainos" — nauja ilgo grojimo 
plokštelė. Įdainuota: Užstalės . 
daina, Prieš tolimą kelionę, Pa
vasario linksmybės, Bobutė ir 
Pilypėlis, šią naktelę. Aš au
gau pas tėvelį, Tinginė boba, 
Oi tu Jiėva, Jievuže, Oi lau
kiau laukiau, Stikliukėlis ir 
Mergužėlė  ̂brangi? Dainuoja: R? 
Marijošius, V. Noreika, L. Aba
rius, A. Mikalauskaitė, A. Stas
kevičiūtė, S. Petkevičius, V.

kurios tęsiasi tol, kol testato- 
riaus norai yra pilnai Įvykdy
ti.

Testamentary Trustee parei
gos nėra “likvidacinio” pobū
džio. Jo pareiga yra valdyti, 
sautoti ir prižiūrėti “in trust” 
paliktą turtą ir su tuo turtu 
taip elgtis, kaip yra nurodyta

Atsakymas • “trust” dokumente (instru-
“Executor” yra testamento ment). Jo pareigos tik tuomet 

vykdytojas; “administrator” 
yra tvarkytojas tuo atveju, jei 
nėra testamento; trustee—yra ~ 
patikėtinis, kuriam pavesta val
dyti ir tvarkyti turtas —kil
nojamas, o taipgi ir nekilnoja
mas — su tam tikrais nurody
mais, pagal kuriuos patikėtinis 
turi atlikti jam pavestas pa
reigas. Plačiąja žodžio prasmė 
ir “executor” ir “administra
tor” ir “trustee” — yra pati
kėtiniai (fiduciaries). Jie visi 
turi laikytis griežtų, Įstatymų 
nustatytų, štandartų. Tačiau 
yra ir skirtumų tarp “execu- 
tor” ir “administrator” (per
sonai representative) iš vienos 
pusės ir “trustee” iš kitos pu
sės. Pav., vienas toks skirtu
mas yra toks: “Personai repre
sentative” (t.y., executor arba 
administrator) gali turėti “le- 
gal title” tik kilnojamo turto, 
o “trustee” gali turėti “legal 
title” ir kilnojamojo ir nekil
nojamojo turto. Yra ir kitų 
skirtumų, bet jie yra itin tech
niško pobūdžio. Europos konti
nento teisėje tokių sąvokų vi
sai nebuvo, todėL mes- neturi
me ir atitinkamos terminologi
jos. ' ’ %

Praktiškai kalbant, ekecutor 
ir administrator funkcija yra: 
“Surinkti mirusiojo turtą, lik
viduoti tokią to turto dalį, ku
ri yra reikalinga skolom, išlai
dom bei kit. apmokėti, o liku
tį išdalinti tiem asmenim, ku-> 
riem jis priklauso pagal testa
mentą, arba nesant testamen
to, pagal įstatymus (laws of 
descent and distribution).”

Normalus periodas, per kurį 
tos funkcijos yra atliekamos, 
yra vieni metai. Taigi — execu- 
tor arba administrator 
ges yra “likvidacinio” 
džio.

Testamentary Trustee 
kitos pusės — turi pareigas,

baigiasi, kai visi numatyti “tiks
lai” yra pilnai įgyvendinti.

Tie patys asmenys gali būti Daunoras ir mišrūs chorai. Iš- 
paskiriami executors ir trus- 
tees. Tačiau šias pareigas gali
ma paskirstyti ir tarp Įvairių 
asmenų.

Trust yra puikus metodas 
išpildyti tokius norus ir tiks
lus, kurių pats testatorius ne
bespėja Įvykdyti.

sižymėjusi Worcesterio lietu
vių veikėja Morta Watkins 
šventė 53 metų vedybinio gy
venimo sukaktį. Ta proga pir- 
min. Stanelis pasveikino su
kaktuvininkus, ir visi sugiedo
jo ilgiausių metų. Apie katali
kų persekiojimą Lietuvoje ga
na smulkiai kalbėjo pirm. P. 
Stanelis. Apie padėtį Lietuvo
je papasakojo ir kun. J. Jut- 
kevičius. Į Lietuvių Organiza-

leido Eurotone Co. Kaina: 
no 4 dol., stereo 5 dol.

mo-

LAWRENCE. MASS.
Vyčiai mokosi lietuviškai

Naujasis Lietuvos vyčių kuo
pos pirmininkas Emilius 
Grenda, dar mokąs lietuviš
kai, pasikalbėjęs su parapijos 
klebonu kun. P. šakaliu, pra
dėjo mokyti vyčius lietuvių 
kalbos. Pradžioje pakalbėjo 
apie lietuvių kultūrą, tautos 
istoriją ir pačią kalbą. Įsiregis
travo 20. Pirmoji pamoka Įvy
ko spalio 15 d. 7 v.v. šv. Pran
ciškaus parapijos salėje. Kur
santų susirinko 22.

Pamokas apsiėmė dėstyti Al
fonsas Lešinskas, Merrimeko 
kolegijos profesorius. Dėsto 
nauju Amerikoj vartojamu me
todu.

šv. Pranciškaus bažnyčioje 
be rytinių 5 mišių sekmadie
niais nuo spalio 8 Įvestos ir va
karinės 5 vai. Susirenka apie 
30-40 žmonių.

40 valandų atlaidai buvo nuo 
rugsėjo 29 iki spalio 1. Buvo 
suvažiavę daug kunigų iŠ kai- Lietuvių delegacija pas Nashua, N.H. burmistrą Dennis J. Sullivan, kai jis 
myninių parapijų. Pamokslus 1966 pasirašė deklaraciją apie pavergtą Lietuvą.

visas tris dienas sakė Tėvas 
Jurgelaitis, domininkonas.

Parapijos choras rengiasi gie
doti Kristaus Karaliaus šven
tės iškilmėse ir taip pat mo
kosi lietuviškas mišias.

J. Sk.

WASHINGTON, D.C.

Washingtono lietuvių mote
rų klubo dabartinę valdybą su
daro pirmininkė B. Tąutvilie- 
nė ir narės: E. Kačinskienė, L. 
Eurkienė, S. Offrosimovienė, 
R. Viliamienė ir L. Platerie- 
nė. Klubas šiais metais numato 
surengti keletą paskaitų įvai
riomis temomis, o savo veik
los naują sezoną pradėti tradi
ciniu rudens koncertu-baliumi. 
Balius įvyks lapkričio 18 d., 
7:30 vai. vakaro, Washington 
Hotel patalpose. Programai iš
pildyti pakviestas muz. Liudo 
Stuko vadovaujamas Žibuoklių 
sekstetas. Kaip kiekvienais 
metais į šį balių laukiama sve
čių ne tik iš Washingtono, Bal- 
timorės ir aplinkių, bet ir iš 
tolimesnių Amerikos vietovių.

ilgo 
cho-

"Lietuva Brangi" nauja 
grojimo plokštelė, kurioje 
rų ir solistų Įdainuota: Lietu
va brangi, Per šilelį jojau, Se
nas jūrininkas, Apynėli žalia- 
sai, Nemunas, Žibuoklė, Tu pri
simink, O tu Joneli, Daina 
apie Klaipėdą, Lietuviška polka 
ir Lietus lynojo. Išleista Kana
doje. Kaina 5 dol., persiunti
mas 50 c. Darbininkas, 910 
Willoughby Avė., Brooklyn, N. 
Y. 11221.

Siųskite pinigus į Lietuvą, 
gaunant už tai daugiausia 
be persiuntimo išlaidų. Tik 
JAV dolerių pažymėjimai 
jūsų giminėm yra verti ke
turgubai daugiau nei rub
liai grynais. Jūsų giminės 
tai patvirtins. Tik JAV do
lerių pažymėjimai įgalins 
jūsų gimines nusipirkti vis
ką, ko jie nori — maisto, 
rūbų ir daug kitų, ameri
kiečių, vakarų Europos ir 
vietinės gamybos daiktų 
specialiose Vneshposyltorg 
dolerių krautuvėse žemomis 
specialiomis dolerių kaino
mis. Jūsų giminės tai pa
tvirtins.

Pilnai garantuota 
Jokio mokėjimo

Čia nėra jokio mokėjimo už 
šį patarnavimą nei siuntė
jui nei gavėjui, kadangi iš
laidas apmoka Vneshposyl
torg. — Užsakykit dabar, 
užsakykit tik per

Intertrade Express 
Corp.

125 East 23rd Street 
New York, N. Y. 10012

Prašykite nemokamo katalogo. 
Autorizuotas American Express 

Company ir Podarogifts Ine.
atstovas.

Lietuvos general. konsulo J. 
Budrio atsiminimai “Kontržval
gyba Lietuvoje” ką tik išėjo 
iš spaudos. 224 psl. knygoje 
autorius vaizdžiai apžvelgia 
kontržvalgybos veiklą Lietuvo
je, netrukus po nepriklauso
mybės atgavimo, šnipų ir ki
tų Įtartinų asmenų sekimas ir 
jų kenksmingų siekimų atiden
gimas skaitytoją suįdomina ir 
pagauna. Kaina 2.50 dol. Šią ir 
kitas lietuviškas knygas bei 
plokšteles galima Įsigyti Darbi
ninko administracijoje: 910 
Willoughby Avė., Brooklyn, 
N. Y. 11221.

— iš

J

*

►

užsisakvti:

DARBININKAS 
910 Willoughby Avė. 
Brooklyn. N. Y. 11221

parei- 
pobū-

COSMOS PARCELS EXPRESS 
CORP.

45 WEST 45th STREET, NEW YORK, N. Y. 10036 
Tefef. 212 - 245-7905

OPERA

Telefonas

Karalius Mindaugas
Libretas KAZIO BRADŪNO

KULTOROS KONGRESAS

DARIAUS LAPINSKO

/ KANTATA

1967 m. lapkričio mėn.: 25 d^ 8:00 v. vak. 
ir 26 d., 3:30 vaL popiet

MARIA HIGH SCHOOL
67H S. Califomia Avė., Chicago, III.

Bilietai gaunami MARGINIUOSE, 2511 W. 69th Street, 
Telef. PRospect 8-4585

Bilietų kainos: 7.50, 6.00, 5.00, 4-00 ir 3.00 dol.

U
Paštu bilietai užsakomi šiuo pavadinimu ir adresu:

LITHUANIAN CULTURAL CONGRESS 
2511 West 69th Street 
Chicago, Illinois 60629

Užsakant bilietus paštu, kartu prašome siųsti čekį ir sau adre
suotą voką su pašto ženklu, panaudojant šią atkarpą:

Prašau prisiųsti bil. po .. dol.

arba n

Vardas ir pavardė

Adresas „

spektakliui šiuo adresu:

Rengia Kanados ir JAV Lietuviu Bendruomenių Valdybos

NASHUA, N.H.

Mayoras (burmistras) Den- 
nis J. Sullivan siekia išrinkimo 
antram terminui. Rinkimai į- 
vyks lapkričio 7 d.

Mayoras pareiškė: “Aš esu 
- kandidatas išrinkimui į 
mayorus (burmistrus) lap
kričio mėn. dėl daugelio prie
žasčių. Pirmiausia, yra daug 
pradėtų, bet dar neužbaigtų 
reikalų.” Jis pažymėjo, kad 
yra būtinas reikalas pertvarky
ti kai kurių departamentų ap
tarnavimą miesto gyventojam. 
Dennis J. Sullivan siekia gero
vės visiem gyventojam. Jo ad
ministracija visuomet atsišau
kia į piliečius, kad jie savo 
sumanymais, žodžius ar raštu 
kooperuotų su valdžia. Jis dau
giausia sielojasi ekonominiais 
miesto reikalais. Jis nenori ap
krauti gyventojų dideliais mo
kesčiais. Taupumas — tai jo 
svarbiausias reikalas.

Nashua miesto piliečiai, lap
kričio (November) 7 cL, bal
suokite ir iš naujo išrinkite ma- 
yoru (burmistru) antram termi
nui

NAUJI DARBININKO 
SKAITYTOJAI

V. Kaupas, M.D., N. Y. City, 
J.A. Stikliorius, Philadelphia, 
Pa., Dr. O. Labanauskaitė, 
Brooklyn, N.Y., B. Nainys, Chi- 
cago, m., J. Staras, Worcester, 
Mass., Dr. A. L. Nasvytis, Cle- 
veland, Ohio, P. Tumėnas, 
Brooklyn, N.Y., A. J. Vaičiūnas, 
Neshanic Sta., N. J., V. Kapo
čius, Dorchester, Mass., K. 
Juškaitė, N. Y. City, A. V. šau
lys, Paterson, N. J., S. Žiedo- 
nienė, Cleveland, Ohio, G. R. 
Mironas, Delran, N. J., B. V. 
Buinys, Phila, Pa., E. Bacevi
čius, Cicero, m., A. Montvydas, 
N. Y. City. Dr. V. Mikėnas, 
Delran, N. J.

Užsakė kitiem: A. Karasaus- 
kienei, Minersville, Pa., užsa
kė R. Novak, Bronx, N. Y.; G. 
Jozaičiui, Seattle, Wash.—mo
tina P. Juozapaitienė, So. Bos
ton, Mass.; J. Penčylienei, Chi
cago, UI. — E. Daugirdienė, 
Chicago, UI., vardinių proga; 
V. Rinkevičiūtei, E. Newark, 
N. J. — J. Vidmantas, Eliza- 
beth, N. J., K. Saparnienei, 
Dracut, Mass.,—J. A. O’Brien, 
Springfield, Mass., R. Zujui, 
Charleston, S. C. — M. Zu- 
jus, Keamy, N. J., A. Olšaus
kas, Tumut, Australija, — J. 
Olšauskienei, Merrylands, Aus
tralija.

Sveikindami naujus skaityto
jus, dėkojam užsakytojam. Ta 
pačia proga prašom visų mū
sų skaitytojų talkos surasti 
bent vieną skaitytoją 1968 me
tam, kad Darbininkas galėtų ir 
toliau normaliai lankyti visus 
skaitytojus. Besiartinant Kalė
dom, užsakykite dar neskaitan- 
tiem Darbininką, kuris pir
miem metam kaštuoja tik 5 
dol. Rašyti: Darbininkas, 910 
Willoughby Avė., Brooklyn, N. 
Y. 11221.

Saulė* energija
Saulė per tris minutes duoda 

tiek energijos, kiek žemėje jos 
išeikvojame per metus.

COSMOS PARCELS 
EXPRESS CORP.

Licensed by VNESHPOSYLTORG
Pati žinomiausia ir patikimiausia firma Amerikoje, turin
ti daugelio metų patyrimą siunčiant dovanas-siuntinius į 

LIETUVĄ ir KITAS USSR DALIS:
Gavėjas nieko nemoka. Tūkstančiai klijentų patenkinti. 
Garantuota skubus ir tikslus pristatymas. Visi siuntiniai 
apdrausti. Visuose mūsų skyriuose yra gausus aukštos 
rūšies prekių pasirinkimas prieinamom kainom.

affiliated with PODAROGIFT, Ine.
priima užsakymus butams ir USSR gamintoms visokioms 
prekėms jūsų giminėms Lietuvoje ir kitose USSR dalyse. 
Mums džiugu pranešti mūsų skaitlingiems klijentams. kad 
nuo SPALIO 1 d. iki GRUODŽIO 31 d., 1967 nustatomos 
ypatingos švenčių kainos, 10% NUOLAIDOS sekančioms 
prekėms:

automobiliams, motociklams, televizijų aparatams, 
radio-transistoriams, magnetofonams (tapė record- 
ers), kuriuos galima užsakyti mūsų firmoje.

Taip pat pranešame, kad nuo SPALIO 1 d., 1967 žymiai 
I yra sumažintos kainos MAISTO PRODUKTAMS. — Dėl 
I smulkesnių informacijų ir nemokamų katalogų prašome 
I kreiptis į mūsų Centrinę Įstaigą:

Introduction to Modem LL 
thuanian. Puikus lietuvių kal
bos vadovas su 40 pamokų, 
gramatikos priedu, skaitymais 
ir žodynėliais. Tekstas ir paaiš
kinimai anglų kalba. Nemo - 
kantiėm ar nedaug mokantiem 
lietuviškai — puiki galimybė iš
mokti. Parengė L Dambriūnas, 
A. Klimas ir W.R. Schmalstieg. 
Išleido lietuviai pranciškonai 
Brooklvne. 479 psl., kietais vir
šeliais. Kaina 7 dol

Labai naudingas priedas pra
dedantiems mokytis lietuvių 
kalbą: Lithuanian Reader for 
Self-Instruction. Parengė W. 
R. Schmalstieg ir A. Klimas. 
Kaina 1 dol. Abi knygas gali
ma
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SOUTH BOSTON SAVINOS BANK

Inkorporuotas 1863

460 Wėšf BrcMkhray, South Bestai Massaehusetts

"Kur tūkstančiai taupo milijonus"
Alžred W. AreMbakt Presideat

tto tadto direktorių tašytoje yra Lietuvos garbės konsulas adv. A. 
O. Skalbta tr adv. Jonas 3. Grigaitis. Reikale su patarnautojais ga- 
Ėtna ainiBtaibfti ir Hetuvi&aL • Turtas (Asaets) viri $125,000,000.

Cunent dividend 5% cn all accounts.

Babaf moka visų rūšių taupomus pinigus.

B-
ORERATOftS Ėxpd 

. Stiuke iteedie of itėrrov machine 
Šte&dy work nice workmg conditions 

VVIDETtE ŠPORTSWEAR
149 VVoostėr SL N.Y.C. 

Call OR 4-8666

TO PLACE 
YOUR AD 

CANCĖL OR CHANGE 
fėl.: 267-3680

Vienhit^is Importuotojas Amerikai

TURIME ĮVAIRAUS DYDŽIO IR ĮVAIRIOS 
RŪŠIES RASITE MŪSŲ SANDELYJE VISADA. Viršuje 
parodoma spinta išardoma — pristatoma bet kur JAV-se.

Adolf Schrager Furniture, Ine.
Yorkvilė* didžiausia, gražiausia baldų krautuvė

DABAB: 336 East 86th Street (tarp 1 ir r Avė.) N. Y. C. 
TeL TB 9-0400

Atdara kasdien iki 9 v. vakaro, antradieniais ir šeštad. iki 6 v. vak.

TYPIST—$92
BROOKLYN 

NAVY YARD AREA 
IBM ELEC. 

also 
CtERiČAL DUTIES. 
PERIODIC RAISES 

GOOD FRINGES

DISPLAY

Medicinos daktaras
S. A. CHERNOV 

223 2od Avė. (14 St kampas) 
New York City — Ofisas 14. 
Tel. GR 7-7697 — GR 7-7818 

Gydo aštrias ir kroniškas vyrų 
ir moterų ligas bei odos ligas. 
Priėmimo valandos kasdien nuo 
10 iki 6:15 vak.; sekmadieniais 

nuo 11 iki 1 vai p.p.

LAIDOJIMO DIREKTORIAI

J.B.Shalins-$alinsta
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

84-02 JAMAICA AVĖ.—
(prie Forest P*way Station) 

Woodhaven, N. Y.
Suteikiam garbingas laidotuvės.
Koplyčios nemokamai visose 
miesto dalyse; veikia ventiliacija

Tel. Vlrginia 7-4499

NAUJAUSI 
PRANCŪZŲ 

ir ITALŲ 
MODELIAI.

įvairūs kailiniu 
ir kailiy 

papuošalv 
pasirinkimas

Vincas gaminama mūsų dirbtuvėje. 
DIDĖLIS PASIRINKIMAS. URMO 
KAINOS. Parduodame didefitnns 
kailinių krautuvėms. Prieš pirkda
mi—įsitikinkite. Patogios mokėjimo 
sąlygos. Pertaisome kailinius it ki
tus siuvinius j naujus modelius.

Alex Dimants Fra Co.
150 W. 28 St, New York, N.Y.

Patai# No. 501.
Tėi CH 2-1070 — CH 2-8535 

Atidaryta darbo dienomis 8-6; šeš
tadieniais 8-3. Liepos ir rugpi&čio 
mėn. Šeštadieniais — uždaryta.

Kas ta-ity skintis Darbininke 
prtfomas skambinti:

Gražiausia dovana visom progom 
Geriausios. aūtėntlSkos ilgo grojimo lietu
viškos plokšteles gražiai įpakuotos, mo- 
naural arba stereo gaunamos iš Reguest 
Rėcords. Nepriimkite pakaitalu. Teirau
kitės krautuvėse arba reikalaukite vel
tui siunčiamo katalogo — REQUEST 
RECOkDS, INC. 66 Mechanic St.. New 
Rochelle, New York 10801.

Mrs. LINDŠAY
MA 5-4500 — Ext. 636

C. A VOKET
ADVOKATAS

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

TeL NEwton 6-6620

Outstanding lake Champlain area. 
Build your own log cabin. Hunt, 
fish, ski, 6 hrs.NYC. Paved road. 
5-acre cabin site $900 — $20 down, 
$15 mo. Enrie Rock, Box 22, Mor- 
risonville, N.Y. TeL (518) 563-3599.

I Rimos ir Juozo Bružinsky i 
! SIUNTINIŲ ĮSTAIGA
& siunčia dovanų siuntinius į Lietuvą ir SSSR. Krautuvėje
* didelis pasirinkimas geros rūšies prekių žemomis kaino- 
|| mis. Priimami telefoniniai užsakymai ir sudaromi siunti- J 
0 niai gauti paštu. Užsakomi rusiški automobiliai ir kitos 
g prekės, daniški maisto siuntiniai, itališki akordeonai ir 
S nylon’o lietpalčiai. Parūpinami dolerio krautuvių kuponai.
g 370 UNION AVENUE • Telef. EV4-4952 • Brooklyn N.Y. 11211

- ——F".:.--—C.-rWL":.'.WL-VMIkrMMKff •'JBBKS-.

ir
LLOYD CONSTRUCTION CO.

Mason - Concrete work specializing 
- stoops driveways - patios Chain 
link fence: also slate work, inside 
and out. Free estimates 657-1421 
all day Sunday after 6 PM

Hunfer Lake Lodge Parksville, N.Y. 
Exit 98 on Rdute 17 (Quickway) 
Great deer hunting', bar-lkjuor store 
on premises. JHome cooked meals. 
Daily rates $15. Weekly rates $75. 
2 in a room. fėl. (914) 292-4269 — 
Prop. James W. Cozzette

S & G MEAT MARKET
ANTANAS VAITKUS, vedėjas

84-09 Jamaica Ave^ Woodhaven, R. Y. 11421; VI 9-5077
340 Grand Street, Brooklyn, N. Y. 11211; STagg 2-4329

Papigintomis kainomis priimame užsakymus 
VESTUVĖMS ir POBŪVIAMS.

Pristatome į namus lietuviškus skilandžius ir sūrius
We take all orders special price for Weddings and Parties.

Home-made Bologna

Tėl. EVergreen 7-4335

Stephen Aromiskis
(ARMAKAUSKAS)

Graborius - Balsamuotojas 
MODERNI KOPLYČIA

423 METROPOLITAN AVĖ.
Brooklyn, N. Y.

STagg 2-5043

Matthew P. Ballas
FUNERAL HOME

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

Ucensed Manager
& Notary Public

660 Grand SL, Brooklyn 11, N.Y.

EVergreen 8-9770

Joseph Garszva
GRABORIUS 

BALSAMUOTOJAS 
231 2BEDFORD AVĖ.

Brooklyn, N. Y.

RADIJO PROGRAMOS
BOSTON, MA8S. 

Vedėjas 
PETRAS VIŠČINIS, 

. 173 Arthur SL 
Brocktan, Mass. 02402 

TeL 586-7209 
WHIL-1430 kil. Medford, Masi. 
Sekmadieniai* nuo ii iki 12 irld.

BOSTON. MASS
Vedėjas

STEP. JM1NRUS
WtYH —1360 kiidčjtefeš

Ir ĖM iėl.7 tonga
^CIU>lMCĮBCni<TO nCKD Į -

giriama Mekv. š^t&Sehi 3-4 p.š.
Iš bestato stoties WJLB-AM - i40f

Algis Zapoisckas; v 
VaMtlcs, Į575& įtetirt

Ved. Alfe. t£ti
Ws*l -

Mich.

iji&ąn.

RrrtsibRGH, pa.
JŠW bangš

faii YtT^Ą. tutsius

pąiLABfetHliA, PA -

WAtERiWat.

į aaaasyąaį

jei j&s iš anksto ž^mOkStu muito siuhaatė

siuntinius į Lietuvį ir j USSR kraštus
jtttts giH kilti kai kurie 

KLAtSIMAI:
1 teas yiR FARtEĖ. SERVICE, INC.?
t. feodą pHifitike tūkstončius klijentų visose Jungtinėse 

Vk&tybEšg?
& teki ttteČfe iterteH Sėrtice, Ine. pasižymi, patarnauda- 

iiišts šito klij&ntaiiĖB?
jBS|| toftfrinacijai tokie 

ATSAKYMAI:
1. (Hobe Parcel Service, Ittc., — tai firma, oficialiai auto

rizuota Vnešposyitorg’o priimti' iš anksto čia apmokė- . 
tus dovanų siuntinius į visas Sovietų Sąjungos dalis.

2. Per paskutiniuosius 37-rius metus Globė ParcH Service, 
taė. Ėiteikė puikinusį ir labiausiai patikimą patarna- 
viihą savu klijėfttoihs, todėl klijentų skaičius auga kas 
kietai.

3. a. CHebe ftrėel Service, Ine. gautus klijentų siuntinius
supakuoja ir išsiunčia dvidešimt keturių valandų 

x laikė.
b. Finuos specialiai paruoštas štabas patikrina kiek

vieno siunttoio sudėtį bei leiditoą siuntinyje esą-
r V-2- - nUitoms

c. Gfcfbfe fttfeH Sfefvieeį Ikc. apdraudžiA nuo bėt ko
kios rffiBės ririkiM kiekvieną sinhttaį, jo pilkoje vfet- 
ttjfe.

d. CHM) Ine. aprūĮdha kiekvienam siun-
tititti HšiMByU piHtvittviiną (kvitą).

Giittte SfetttKifei fife yfa MDAlttMMFtS,
4? -i > iPtvyv-av --v - t- > n, - •t- a ~ -__ne, streortraota prnniu aoTBnų uzsaKymus boneui ga- 

išlytai daiktams, pvz., autoihdbiii&i, šftHytatai, teteti- 
ĖijM pHffiftttad, dr&bužiai, avaiyftg, maistas ir tt 

Jfei jfiė neattmddujate fflteą patArimvimu, — įsitikinkite 
patys. Aplankykite arba susiaieldt šu bet ktitiik) mūsų 
Ayrlilhil (fttiHė, jfisų patogumui, tari dideli prekių peri- 
rbiidmą), fa* j&s turėsite daug šumdoš iš mūsų patyrimo.

GLOBK PARCEL SERVICE. n* «hwi »l mmmnh*. h. tim m

N6W YORK, N.Y; IW03 — TW. 21 f-982-8410

HELP W. MALĖ
——

' MEN'WANTEO
Full time, plūs overtime 

JanitOTs - Waxers 
needed in Tuxedo Area 

Mušt have transportation 
Startingpay $2.00 per hour 

(914) 534-7930
------------------ ------ ,----------------------------- -

Tool & Die Makers
Excellent Opportunity 

A First Class 'highly experienced- 
man can make a very healthy a- 
mount an hour. ALSO the rate for 
a Class B man is extremely good. 
Fully paid: Hospitalization, Medical 
& Life Insurance. A profit sharing 
plan that had adistribution to some 
of our men lašt year that amounted 
to almost one-fifth of their pay. — 
Phone us NOW in perfect confid- 
ence and we will arrange a con- 
venient time for you to discuss this 
with us.

Mr. H. ANDEL (212) MA 4-6878

ARWOOD CORP.
35 York SL Brooklyn N.Y.

An Equal Opportunity Employer

LETTER PRESS OPERATOR
To work. in Nonvalk, Conn. for 

Name Imprint drr'Christmas Cards.
Mušt be familiar with 

Vemer Letter Press 
Call 203-VI 7-7669

SERVICE

paMid Haven ręst nota e
Aged and Retired Men and Wofnen 
homelike and country atmosphere 
A home artay from home Flbrence 
Csik prop. N J. State approved — 
Engiish Town Road, Jamesburg NJ.

čžiižoi - 5ži-ii$4

Visit Ė*RO 67 Board at the Fran- 
ciscan Fathers Chateauguay Hcights 
P. Cariada — $6 per person, $8 
douMe ofccy. Ptėakfast skvailable, 
family rooms. 30 ndn. to the Expo 
grounds by your car ar bus line. 
Phone (Area 514) 692 8711

INSIDE - OUTSIDE 
BOAT STORAGE

Reserve your space notv to avoid 
dtaappointment. Can (516) HA 1-3300 

THOMAS KNUTSON 
SHIPBUILDING CORP 
Halestte, L.I., New York

GUfcS—Just reeetved rare and an- 
tiųoe collections SAW Ladysmlth. 
Ru**n etc. Colts, Pockt, Navies. ete. 
Remingtons, Long Rities. Sharps, 
Springfields. thihga A Stuft, Opcn 
7 days a week. Monnfth Rd. and St. 
Hway 38, W. Long Branch, N. J. 
(201) 222-7433

VILNONĖS MEDŽIAGOS JOSŲ ARTIMIESIEMS
> IMPORTUOTOS IR VIETINĖS . . ,

Vilnonės medžiagos kostiumams, paltams ir suknelėms. Taip pat 
šilkinės, maišytos, spalvotos, lovoms užtiesalai, vilnonės skaros ir 
šalikai — Geriausios rūšies pigiausiomis kainomis. Specialus pa
tarnavimas paruošiant pakietus į Europų. Užeikite ir jsitikinsitol

SUPERIOR PIECE GOODS CORP.
TeLAL4-83l9«.200 0rchardSt.,New York. N.Y. 10002

“AIDAS” Radio-T.V. Lab.
94-17 Jamaiva Avė., Woodhaven, N.Y. M 421 — Tel. Hl 1-7747

Spalvuotos ir paprastos TV, radio stereo ir paprasti apa
ratai, vėsintuvai (air conditioner), magnetofonai (tape- 
recorder) — taisymas ir pardavimas.

. SPAUDOS KIOSKAS
J. BUBLAITIS J. PAŠUKONIS

JUOZO MISIŪNO

RAFS LIQUOR STORE
Galima gauti įvairiausios rūšies amerikiečių ir importuo-

103-55 LEFFERTS 8LVD.
Telefonas: Vlnjinia 3-3544

RICHMOND HKL, N. Y.

DARBININKAS
prašo talkos savo skaitytojų, tikėdamas sulaukti naujų 
skaitytojų, kad galėtų ir toliau išsilaikyti. Prašome para
ginti draugus ir pažįstamus laikraštį užsisakyti. Gavus 
adresą, susipažinimui siunčiamas nemokamai. Prenume
rata 7 dol. metam. Naujiem skaitytojam — pirmiem me
tam 5 dol. Iki šių metų galo tik 2 dol.

Ka* «ura* du naujus skaitytojus, moka 
už sįbuOa 6 dol., už 3 — 12 dol. metam*.

Administracija taip pat prašo nedelsti atsilyginti už 1967 
metus. Raginimas sudaro nereikalingų išlaidų. Prašome 
pasinaudoti čia pridedama atkarpa.

Darbininkas, 910 Willonghby Avė., Brooklyn, N.Y. 11221 
Siunčiu prenumeratą už 1967 metus.

Vardas ir pavardė

Adresas ...............

Slunėiu už prenumeratų $. aukų $.. Viso $

(Data) (Parašas)

Iheodore loHnnin,
Ine.

E. JOSEPH ZEBROWSKI 
Laidotuvių direktorius 

Modemiška koplyčia su
Air Condition

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

Market 2-5172

BUYUSFUNERAL HOME
Mario Teixeira, Jr.

Laidotuvių direktorius 
426 Lafayette Street 
Newark, N J. 07105

Paruošiamos garbingos laido
tuvės. Modernios koplyčios — 
Oras vėcBnamas.

VAITKUS
FUNERAL HOME 

197 Webster Avenue 
PRANAS VAITKUS 

Laidotuvių Direktorius 
ir balsamuotojas 

Cambridge, Mass. 
NOTARY PUBLIC 

Patarnavimas dienų ir naktį. Mo
demiška koplyčia šermenims dy
kai Aptarnauja Cambridge ir 
Bostono kolonijas žemiausiomis 
kainomis. Kainos tos pačios ir j 
kitus miestus. — Tel. TR 6-6434

KARLONAS
FUNERAL HOME 

280 CHESTNUT STREET 

NEW BRITAIN, CONN.

Tel. B A 9-1181

---
TeL 753-6181
DELINIKS FUNERAL HOME

THOMAS DELINIKS
Laidotuvių Direktorius

Jautriai užjaučia nelaimės va
landoje ir paruošia garbingas 
laidotuves.

17 Congrest Avė.
Waterbury, Conn. 06708

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

TeL 516 AN 1-2864

U
, «

*•
».

..
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DARBININKAS
NAUJIENOS,

Svarbūs rinkimai vyksta lap
kričio 7, antradieni. New Yor- 
ke piliečių sprendimui palieka
ma apspręsti New Yorko vals
tybės naujos konstitucijos 
klausimą. Visi raginami šiuo 
klausimu balsuoti “yes”.

Lietuvos kariuomenės atkū
rimo minėjimas bus lapkričio 
18 Maspetho lietuvių parapijos 
salėje. Aktualų žodi tars žino
mas visuomenininkas ir politi
kas Stasys Lūšys.

Moksleivių ateitininkų tėvų 
susirinkimas šaukiamas lapkri- 

' čio 4 d. 1 v. popiet Apreiški
mo parapijos mokyklos patal- 

’ pose. Bus svarstoma jaunimo 
»veiklos ir ateinančios šventės 
^įžodžio reikalai. Prašomi visi 
" dalyvauti.

Kęstutis Miklas (d.), mokyklų tarybos narys, sveikina kandidatus į Town 
of Oyster Bay valdybą: Mike Petito (k.) ir Mr. Lou Orfan.

a
M

f 
i 
i 
g

Apaštalas Jokūbas kalba apie Balta —
“Ką padės, mano broliai, jei kas sakytųsi turįs tikėjimą, bet 

neturėtų darbų? Argi tikėjimas galės jį išganyti? Jei brolis ir sesuo 
būtų pliki ir stigtų jiems kasdieninio išlaikymo, ir kas nors iš jūsų 
sakytų jiems: Eikite ramybėje, susišildykite ir pasisotinkite, bet ne- 
duotumėt jiems, ko kūnui reikia, ką tai padės? Taip ir tikėjimas, 
jei jis neturėtų darbų yra pats savyje miręs.” (Jok. 2, 14-17).

Aukas lietuviams varguoliams, sesei ir broliui, siųsk: Baltas, 
105 Grand St., Brooklyn, N.Y. 11211. Dievas to reikalauja, o valdžia 
tas aukas nuo mokesčių atleidžia.

A f A

Vienuolynas .....____ G L 5-7068
Spaustuve ......... ......  GL 2-6916
Administracija ____ GL 2-2923
Redakcija ........ ____ GL 5-7281

Jungtinio Finansų Komiteto 
planavimo sekcija spalio 18 po
sėdžiavo ir svarstė, kaip at
skirose vietovėse Įkurti finan
sų komisijas. Taip pat kalbėta 
apie organizuojamos loterijos 
reikalus. Be anksčiau minėtų 
dailininkų dabar dar šie dai
lininkai aukoja savo kūrinius: 
Danutė Aneliūnaitė iš Kana
dos. Regina Ingelevičienė, Jur
gis Juodis, Jonas Subačius — 
iš New Yorko, Magdalena Stan
kūnienė ir Jadvyga Paukštie
nė iš Chicagos. Viso šio metu 
yra apie 20 dailininkų, kurie 
davė savo paveikslus organi
zuojamai loterijai. Šios loteri
jos tikslas sutelkti lėšų 50 me
tų Lietuvos nepriklausomybės 
atkūrimo minėjimui.

Povilo Bivainio butas naktį 
iš šeštadienio Į sekmadienį, bu
vo paliestas gaisro. Užsidegė 
kaiminynis namas, kuriame 
žmogus užmigo su cigarete. 
Nuo cigaretės kilęs gaisras ap
naikino bent kelis butus ir pa
lietė gretimą namą. Bivainių 
butas labiausiai nukentėjo nuo 
gaisrininkų, kurie pripylė daug 
vandens.

Dailininkas Jurgis Juodis 
jau pasveiko ir nupaišė J. Pa
roj aus prozos knygai viršelį. 
Dabartiniu laiku dailininkas rū
pinasi savo kūrybos almana
chu, kuris netrukus išeis iš 
spaudos. Užsisakant iš anksto, 
kainuos tik 5 dol. Užsakymai 
jau gaunami ir tai palengvina 
almanacho leidimą.

Antanas Parojus, paviešė
jęs Amerikoje 5 mėnesius, 
spalio 27 išskrido į Buenos Ai
res. Pas brolį Juozą buvo su
ruoštos gražios išleistuvės, ku
riose dalyvavo giminės bei ar
timieji.

Aleksas Kundrotas, Brook
lyn, N.Y., iš Suvalkų trikampio 
atsikvietė Magdutę Savickaitę. 
Planuojamos vestuvės.

Ieškoma moteriškų drabu
žių krautuvei pardavėja, kuri 
būtų baigusi tiek mokslo, kad 
galėtų susivokti skaičiavime, in
teligentiška ir gerų nervų. Pa
geidautina nerūkanti darbo va
landomis. Informacijai skam
binti Tel. 849-7240.

LIETUVIŲ, GYVENANČIŲ 
TOWN OF OYSTER BAY 

MIESTO RIBOSE, DĖMESIUI

Lapkričio 7, antradienį, į- 
vyksta rinkimai į miestų ir ap
skričių valdomuosius organus.

Dažnai skundžiamės, kad pa
kankamai neturime lietuviam 
palankių asmenų Įvairiuose val
džios organuose. Gal kam atro
do, kad miesto pareigūnų rin
kimai yra per smulkus reika
las. Tai klaidinga. Plačiai ame
rikiečių opinijai sudaryti rei
kia turėti kuo daugiau sau pa
lankių asmenų Įvairiuose val
džios postuose, nežiūrint ko
kio dydžio jie bebūtų. Town of 
Oyster Bay ribose lietuvių rei
kalam tikrai yra palankūs Mr. 
Michael Petito ir Mr. Lou Or
fan.

Mr. Mike Petito šiuo metu 
yra Town of Oyster Bay super- 
vizorius ir kandidatuoja savo 
vietoj pasilikti trečiam termi
nui.

Mr. Lou Orfan yra Long 
Island mokyklų 21-mo dist- 
rikto teisinis patarėjas ir kan
didatuoja Į to miesto tarybos 
narius (councilman).

Jie abu yra žinomi ir Įta
kingi asmenys Nassau apskri
ties ir New Yorko valstijos vir
šūnėse. Juos išrinkus, lietu
viam visokia parama yra ga
rantuota. Todėl lietuviai, gyve
ną Bethpage, Hicksville, Jeri
cho, Massapeųua, Plainedge, 
Plainview, Syosset ir Woodbu- 
ry vietovėse, turėtų nepamirš
ti savo draugų ir balsuoti tik 
už juos.

Prel. V. Balčiūnas skaito paskaitą Kristaus Karaliaus minėjime spalio 29
Apreiškimo parapijos salėje Nuotr. V. Maželio

Poeto Mykolaičio-Putino minėjimas
Liet. Moterų . Klubų Federaci

jos New Yorko klubas spalio 
29 Kolumbo vyčių naujoje sa
lėje Woodhavene surengė 
poeto Vinco Mykolaičio Putino 
minėjimą. Žmonių prisirinko 
pilnutėlė salė, o Publika buvo 
rinktinė, su dėmesiu sekusi vi
są programą. Pradžioje Klubo 
pirmininkė dr. M. Kregždienė, 
trumpu žodžiu pradėjusi minė
jimą, tolimesnei programai va
dovauti pakvietė Eglę Žiliony- 
tę.

Išsamią paskaitą apie poetą 
Putiną skaitė poetas Jonas Ais
tis, iš Washingtono, daugiau 
ryškindamas poeto Putino tra
gizmą, plačiau išnagrinėdamas 
jo paskutiniųjų dviejų rinkinių 
poeziją. Paskaita buvo įdomi, 
kruopščiai paruošta.

Darbininko spaudos . balius - 
šokiai Įvyks gruodžio 2 St. 
Matthias parapijos salėje, 58- 
15 Catalpa Avė., netoli Wood- 
ward Avė., Ridgewood, N. Y. 
Šokiam gros J. Karpas su sa
vo kapela. Veiks lietuviškos 
vaišės. Ta pačia proga bus pri
statomi tėvų pranciškonu nau
ji leidiniai. Visi spaudos rėmė
jai ir jaunimas kviečiami į šį 
spaudos balių, rengiamą adven
to išvakarėse.

Po pertraukos dramos akto
rius Henrikas Kačinskas Įspū
dingai skaitė Putino eilių. Vi
sos paimtos iš naujųjų jo rin
kinių.

Malonią staigmeną padarė 
Karilė Baltrušaitytė, gražiai pa
deklamuodama du ilgus Puti
no eilėraščius.

Užsklandos žodi tarė pirmi
ninkė dr. M. Kregždienė, įtei
kė gėlių Karilei Baltrušaitytei. 
Vėliau visi svečiai pavaišinti 
kavute ir pyragaičiais. Progra
ma buvo gražiai suorganizuota 
ir praėjo sklandžiai. Minėji
mas visiem paliko gilų įspūdį.

L.S.T. Korp! Neo-Lithuania 
New Yorke juniorai buvo susi
rinkę spalio 7 fil. Juozo But
kaus namuose paskaitai ir pa
silinksminimui. Paskaitą skaitė 
fil. dr. E. Noakas apibūdinda
mas korporacijos ideologiją, 
tradicijas, korporanto pareigas. 
Po paskaitos sekė klausimai ir 
buvo gyvai diskutuojama. Ju
niorai ir svečiai turėjo progos 
pasilinksminti ir pabendrauti. 
Sueigą pravedė korp. pirminin
kė Aldona čekienė ir tėvūnas 
Algis Bitėnas.

ROM
ŽINIOS__

aga

srovės žmonėmis, atsilan- 
Alto sukviestą susirinki-

apygardos suvažiavimas

Juozas Bachunas, PLB valdy
bos pirmininkas, lankėsi Bosto
ne, turėjo pasitarimus su tau
tinės 
kė į 
mą.

LB
Įvyksta lapkričio 5 d. 3 vai. 
popiet Lietuvių Piliečių dr-jos 
salėje. Bus renkama nauja val
dyba ir tariamasi kitais reika
lais.

Pabaltiečių koncertas įvyks
ta lapkričio 3, šį penktadienį, 
8:30 vai. vak. Jordan Hali pa
talpose. Programą atliks žymi 
estų solistė sopranas Helmi 
Betlem. Akomponuos Stella 
Kerson. H. Betlem dainuos Che- 
rubini, Schumann, Schvenberg, 
Liszt ir estų kompozitorių kū
rinius. Po koncerto priėmimas 
— pobūvis Latvių Klube —Bal
tasis Namas. Jamaica Plain.

Balto rudens piniginiam va
jui aukojo po -20: A. Grigaliū
nas, inž. J. Mikalauskas, inž. J. 
Rasys; $12 S. Augonis; po $12: 
A. Rudauskas ir A. Valis; po 
S10— J. A. Januškevičiai, M. 
Bratenienė, A.O. Bartašunas, J. 
Vembrė, J. Liutkonis, K. Ta
mošaitis, J. Davalga, dr. G. Sta- 
pulionienė, E. Šmitas, J. M. Ju
rėnas, .S. Kiliulis, O. Andriu- 
lionienė, B. Mickevičius, L. 
Lendraitis; po $5 — V. V. 
Jackūnas, K. Dūda, P. Pauliu- 
konis, E. Manomaitis, J. Ver
bickas, A. Matjoška, St. Jurge
levičius, P. Brazaitis, J. Tui - 
nila, P. Ausiejus, A. Griauždė,'
A. Puskepalaitis, P. Vaičaitis, 
D. Mučinskaitė, K. Bačanskas,
B. Utenis, P. Račkauskas, T. 
Bogužienė, P. Kaladė, E. J. Va- 
liukoniai, A. Skudzinskas, J. 
Sonda, L.J. Haris, V. Piragis, 
J. Arlauskienė, A. Andriušienė, 
A.O. Vileniškiai ir P. Jančiaus
kas; kiti aukojo po mažiau.

Kalėdinių atvirukų galima 
Įsigyti jau dabar. Dėžutė su 14 
Įvairių atvirukų ir persiuntimu 
kaštuoja tik 1.10 dol. Kreiptis: 
Darbininkas, 910 Willoughby 
Avė., Brooklyn, N.Y. 11221.

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

Kultūrinis subatvakaris Tau
tinės Sąjungos namuose įvyko 
spalio 21. Programos vedėjas 
S. Santvaras kultūrinėje apžval
goje pasidžiaugė, kad šių metų 
Rašytojų Draugijos premija a- 
.titekusi bostoniškiui A. Gus
taičiui už eilėraščių rinkinį ‘Ir 
atskrido juodas varnas’. Visi 
buvo kviečiami prisidėti prie 
esamų chorų Bostone ir susti
printi jų sąstatą. Pagrindinę 
vakaro paskaitą skaitė prof. dr. 
Jonas Vengris. Prelegentas Lie
tuvoje buvo mokytojas ir ag
ronomas, vėliau Vokietijoje į- 
sigijo doktoratą ir dėstė Dot
nuvos akademijoje. Dabar dės
to Massachusetts universitete 
ir dirba tyrimų darbą. Įdomiai 
ir išsamiai prof. Vengris apibū
dino Amerikos ūkį. Tarp pir
mo ir antro pasaulinio karo A- 
merikos ūkis buvęs mechani
zuotas, o po antrojo — suche- 
mintas. Šių dienų moderniame 
ūkyje esą naudojami hormo
niniai chemikalai. Prelegentas 
išryškino tų chemikalų naudoji
mą vabzdžiam ir piktžolėm nai
kinti, o taip pat pavojus žmo
nių ir gyvulių sveikatai.

Bostono liet, parapijos choras 
Šv. Antano gimnazijoje, 

KENNEBUNKPORTE
Šv. Antano gimnazijoje Ken- 

nebunkporte tęsiama meninė 
programa.

Po sėkmingo Julijos Ra- 
jauskaitės piano koncerto į 
gimnaziją lapkričio 5 atvyksta 

■ komp. Jeronimas Kačinskas su 
visu savo diriguojamu Bosto
no lietuvių parapijos choru ir 
operos solistas Stasys Liepas. 
Koncerto programa bus pritai- 

1 kyta mokiniam. Tiek choras, 
1 tiek solistas dainuos daugiau- 
’ šia lietuvių kompozitorių kūri

nius. Koncertas prasidės 3 v. 
P- P-

Tą dieną bus ir ateitininkų 
šventė, kurią bendrai ruo
šia šv. Antano gimnazija ir lie
tuvių mergaičių bendrabutis 
Putname. Visi jie turės pro
gos išklausyti šio koncerto. Po 
jo bus mokiniam šokiai.

Šv. Antano gimnazijos cho
rui antri metai vadovauja 
komp. Julius Gaidelis, kuris 
čia atvyksta iš Bostono. Pla
nuose yra koncertai bei pasiro
dymai lietuvių kolonijose. Ban
doma sudaryti, jungtinis choras 
su Putnamo bendrabučio lietu
vaitėm mergaitėm. Numatytos 
bendros chorų repeticijos.

Koresp.

Ui

Elena Povilanskas - A aliušaitytė
Lapkričio mėn. 1 d. sueina vieneri metai, kai Tave, mūsų 
brangią mamytę, senelę, seserį ir draugę Dievulis, staiga 
ir netikėtai, pasiėmė pas save amžinybėn.
Tavo nelauktai staigi mirtis paliko mūsų širdyse neužgy
jančią žaizdą, ir Tavo šviesus vaizdas visada pasiliks mūsų 
atmintyje ir širdyse.
Už brangios a.a. Elenos Povilanskienės-Valiušaitytės vėlę 
gedulingos mišios bus aukojamos Apreiškimo parapijos 
bažnyčioje Brooklyne š.m. lapkričio mėn. 5 d. 11 vai. ryto.

Ilsėkis ramybėje!

Nuliūdę:
Alvira, Stasys, Rita ir Dana Liogiai
Kun. Stasys Valiušaitis
Juozas Valiušaitis su šeima
Algis Valiušaitis
Ona Budraitis

Korp! Neo Lithuania junijorai, sueigos metu. Ii k. j d. pirmoje eilėje — pirm. senj. A. Cekicnė. jun. Algis 
Butkus, Matas Milukas; antroje eilėje — Kęstutis Staikevičius, Rimas Jurgėla, tėvūnas senj. Algis Bitėnas, 
jun. Algis Simukonis, Rimas Liktorius. Nuotr. L. TamoSaičio

Jonas Aistis skaito paskaitą poeto Mykolaičio-Putino minėjime spalio 29
Kolumbo vyčių salėje Woodhavene, N.Y. Nuotr. V. Maželio


