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Kultūros židiniui byla laimėta
Dėl lietuvių pranciškonų pra- . vyriausias teismas lapkričio 15 

matyto kultūros židinio staty
bos ilgesnį laiką užtrukusi byla 
laimėta: New Yorico valstybės

Gandai ar tiesa apie de Gaulle ryšius su Maskva?
Karinis flirtas su raudonąja kariuomene. Mėginimas įkelti koją į vidujinius ry
tus, į Afriką. Mėginimas ir lotyny Amerikoje pasikasti po Jungi. Valstybėm

Dėmesys krypsta j de Gaul- Prancūzijoje... Prancūzijos ap- Žinios apie ryšius su Sovie
te strategiją. Anglų “The Lon- saugos ministeris tai paneigė, tais augo. Pati Prancūzija pa- 
don Sunday Telegraph” paskel- bet pripažino, kad Sovietų 8 skelbė, kad Sovietų laivynas 
.bė,: kad Prancūztįair Sovietai 
numato bendrą karinię žtabę 
pasitarimą ir karininkę pasikei
timą štabuose. Sovietų kariuo
menė esanti net treniruojama

STUDENTAI UŽ KARĄ prieš policiją
Vidaus santykiuose labiausiai 

pasiskardeno studentai —kaip 
opozicijos vyriausybei ir anar
chijos skleidėjai. Wilberforce, 
Ohio valstybinis universitetas 
lapkričio 14 neribotam laikui 
uždarytas. Priežastis — riaušės 
dėl studento M. Warren, kuris 
buvo iš universiteto pašalintas. 
O pašalintas dėl grasinimo nu
žudyti artimiausio kito univer
siteto prezidentą. Pašalintasis 
lapkričio 13 grižo į universite
tą. Kai policija, apie tai paty
rusi, atėjo jo paimti, kiti stu
dentai užsibarikadavo, policijos 
neįsileido, apmėtė ją buteliais, 
akmenim. Iškviesta tautinė ap
sauga, suimta 90 studentų, su
žeisti 9 policininkai, sulaužyti 
universiteto baldai. Universite-

Saugumo Taryboje lapkričio 
15 pasmerkta Portugalija, kad 
davusi Angoloje bazę “samdi
niam” veikti prieš Kongą. Por
tugalija atmetė kaltinimus ir 
pripažino, kad prieš savaitę at
bėgo iš Kongo 75 baltieji “sam
diniai”; jie buvę nuginkluoti ir 

te daugumas negrai. Iš 2,600 nam0_
studentų riaušėse betgi daly- (Saugumo Taryba nesvarstė 
vavo tik: 300400. ““ Uausimo ~ kad Konge

New Yorkas tą pat dieną ir
gi demonstravo riaušes — da
lyvavo daugiausia paaugliai, 
kaip N. York Times pažymėjo, 
ypačiai iš Brooklyno kolegijos 
(kuri žinoma prokomunistinio 
elemento gausumu). Jie suren
gė demonstraciją prieš valsty
bės sekretorių Dean Rusk, ku
ris tą dieną atvyko į Hilton 
viešbutį, į “Foreign Policy As
sociation” 50 metų sukaktuves. 
Viešbutį saugojo apie 1,000 po
licininkų, kuriuos demonstran
tai apmėtė buteliais, akmenim, 
kiaušiniais. Suimti 34 triukš
madariai.

Viduje 1,000. svečių D. Rusk

AMERIKIEČIAI ir užsienio po
litika

“Foreign Policy Association” 
paskelbė, kad 30 proc. ameri
kiečių nežino, jog Kiniją valdo 
komunistai; tik 9 proc. ameri
kiečių gerai nusimaną užsienio 
politikos reikaluose, šios sąjun
gos, o taip pat tokio amžiaus 
“Council on Foreign Relations” 

aš žinau, kaip reikia žaisti”, pa- uždavinys esą populiarinti už- 
reiškė neatsisakydama toliau sienio politikos žinias tarp ame- 
nuo politikos Mrs. Black.

..— Mrs. Shirley Temple Black 
Kalifornijoje rinkimus pralai
mėjo prieš Paul McCloskey, Ko
rėjos veteraną. “Tai buvo ma
no pirmas mėginimas, ir dabar

Nuotr. R. KMellau.'

parašiutininkai lankėsi Prancū- lankysis Prancūzijos uostuose, 
zijos karinio apmokymo bazėje 
Pau; kad buvo atvykęs Sovietų 
maršalas Zacharovas, štabo vir
šininkas.

ragino blaiviai įvertinti karo 
priešininkų reikalavimus — ko
kia būtų grėsmė saugumui, jei 
Amerika jų paklausytų ir savo 
įsipareigojimų atsisakytų. Rusk 
pakartojo Amerikos pasiryžimą 
derėtis be jokių sąlygų, bet nuo 
derybų atsisako š. Vietnamas. i

SAUG. TARYBOJE: vilkai smerkia ožį

veikė bazė, kurioje buvo treni
ruojami teroristai prieš Portu
galijos Angolą).

J. Tautų komitetas lapkričio 
10 jau buvo pasmerkęs Portu
galijos politiką Afrikoje ir 80 
balsų paraginęs visas valstybes 
padėti Portugalijos valdomom 
teritorijom gauti nepriklauso
mybę.

(Komitetas veikia tik vienos 
krypties keliu — prieš mažuo
sius pavergėjus, bet tik ne 
prieš didžiuosius).

Traukė dėmesį ir žinia, kad So
vietai duos raketas Prancūzijos 
satelitam, kurie vartojami su
sisiekimo reikalui.

Labiausiai tom žiniom susirū
pino Vokietija. Ji aiškinasi, 
kad tokios politinės reikšmės į- 
vykiai kaip parašiutininkų rei
kalas turėtų būti painformuo
tas ir Vokietijai, jei ne iš anks
to aptartas. Kitos Europos vals
tybės esančios nustebintos 
Prancūzijos išsijungimu iš va
karų Europos ir demonstruoja
mais ryšiais su Sovietais. Tai 
išnaudojama tyliai propagan - 
dai, kad vakarų Europa tada

Saugumo Taryboje ir Jungti
nėse Tautose lengvai išspren
džiami toki klausimai kaip Por
tugalija, bet tokiem klausimam 
kaip Izraelis — arabai spren
dimo taip ir nesuranda, nes čia - 
liečiami didžiųjų interesai.

Kard. Emil Leger, Montrealio arki
vyskupas, palieka arkivyskupija ir 
išvyksta į raupsuotųjų kolonijas 
apaštalauti.

....— Anarchiją, kuri vis labiau 
plinta Amerikoje ir dėl kurios 
prezidentas turėjo atsisakyti 
nuo vykimo į Syrakuse ar vals
tybės sekretorius iš Hilton 
viešbučio tūrėjo eiti pro gara
žą, N. Y. Times viena ranka 
smerkia, kita glosto. 

tūrėtų Prancūziją pakeisti euro
pinėje šeimoje Anglija....

Prancūzija mėgina įeiti į vi
durinius rytus, iš kurių pasi
traukė Anglija: derasi su Ira
ku dėl naftos eksploatavimo. 
Pietų Afrikai pasiūlė Mirage 
bombonešius, kurie gerai egza
miną laikė Izraelio kare; paža
dėjo Pietų Afrikai ir medžiagos 
atominiam fabrikui, jei Pietų 
Afrika neatnaujins penkerių

šis (JAV), A. Grinienė (Vokietija), Lingė (Vokietija), B. Venckuvienė 
(Prancūzija), preL J. Balkonas (JAV), vysk. V. Brizgys (JAV), B. Son
gailienė (Kanada), V. Vygantas (JAV), D. Stakytė (JAV). Trūksta St. 
Lozoraičio jr. (Italija), kun. A. Rubiko (Vokietija). Nuotr. kun. J. Duobos

DEL DIRŽINSKAITĖS — atsakymas iš 
ambasadoriaus Goldbergo įstaigos

Baltijos Moterų Taryba (pir
mininkė G. Zilionienė, latvių 
atstovė Helga Ozolins ir estų at
stovė Juta Kurman) spalio 19 
pasiuntė ambasadoriui Goldber- 
gui raštą dėl Diržinskaitės Pi
liušenko prisisavintų titulų kal
bėti Lietuvos vardu ir teira
vosi: jei Amerika Baltijos vals
tybių inkorporacijos nepripažįs
ta, kodėl jos atstovas J. Tauto
se prieš nelegalių titulų pasi
savinimą neprotestavo?

Iš ambasadoriaus įstaigos ta
rybos pirmininkė gavo lapkričio 
6 raštą, pasirašytą viešųjų rei
kalų pareigūno Penny L. Peet. muose Jungtinėse Tautose ir 
Esą ambasadorius Goldbergas bet kur kitur”.

— Japonijos min. pirm. Ša
to lapkričio 14 pareiškė dėkin
gumą prezidento LBJ politikai, 
kuri siekia Azijoje pastovumo 
ir taikos.

— Vietnamo lapkričio 14 žu
vo antras Amerikos genen> 
las — Bruno A. Hochmut žuvo 
ore sprogus helikopteriui.

— š. Vietname belaisviai a- 
merikiečiai retkarčiais gali gau
ti laiškus, griežtai cenzūruotus, 
bet nei Kalėdom nei kitom 
šventėm jokių siuntinių nepra
leidžia. Taip paaiškino raudo
nasis kryžius.

— Thailandas pažadėjo siųs
ti į Vietnamą vieną diviziją— 
apie 20,000.

— H. Stasscnas lapkričio 14 
pasiskelbė vėl būsiąs kandida
tas į prezidentus. Stassenas siū
lėsi jau 7 kartus, bet nebuvo 
išrinktas nei į gubernatorius, 
nei į Philadelphijos majorus. 
Dabar jis būsiąs respublikonų 
“taikos kandidatas”. Demokra
tų “taikos kandidatu” norįs 
būti šen. McCarthy. 

metu atominės sutarties su J. 
Valstybėm.

Trečia de Gaulle kryptis — 
lotynų Amerika. Pardavė bom
bonešius Peru; pasiūlė ir Bra
zilijai. Tai vertinama kaip no
ras perimti lotynų Amerikoje į- 
taką bent dalimi iš Jungtinių 
Valstybių. '

Nesunku įžiūrėti, kad tai po
litika pakopti ant vieno iš dvie
jų milžinų pečių, kad pati Pran
cūzija virstų milžinu, nes pa
gal de Gaulle žodžius — Pran
cūzija neturi draugų, ji teturi 
tik interesus...

pavedė paaiškinti, kad
“savo artimiausiame pareiš

kime trečiajame komitete mūsų 
delegacijos ambasadorius Pat- 
ricia Harris atsiliepė tuo reika
lu, pabrėždama, kad Mrs. Dir- 
žinskaitė -Piliušenko tekalba tik 
kaip Sovietų Sąjungos atstovė.

“Mes vertiname jūsų dėmesį 
šiam reikalui ir užtikriname 
jus, kad mes vykdysime ir to
liau Latvijos, Lietuvos ir Esti
jos prievartinės inkorporacijos, 
įvykdytos Sovietų Sąjungos, ne
pripažinimo politiką savo veiks- 

— Prez. Johnsonas šiom die
nom tariasi su gen. Westmore- 
landu, atstovu Bunkeriu, jung
tinio štabo atstovais ir savo 
nuolatiniais patarėjais dėl bom
bardavimo pertraukimo Kalėdų 
metu.

— Atstovų Rūmai lapkričio 
15 priėmė sumą kovai prieš 
skurdą 1.6.; bil.; prezidentas 
buvo siūlęs 2.06 bil.
....— Popiežius Paulius sveiks
ta, temperatūra jau praėjo.

Kardinolas Spellmanas at
sigulė į Clevelando kliniką.

— Izraelis paskelbė, kad 6 
dienų karas jam atsiėjo 750 
mil. Vajai užsieniuose jau grą
žino jam 350 mil., du trečda
liai tos sumos atėjo iš Ameri
kos.

— Raketinio lėktuvo X-15 
bandyme lapkričio 15 žuvo maj. 
M. J. Adams. Lėktuvas skirtas 
aukštiem erdvės sluoksniam tir
ti ir buvo pakilęs iki 260,000 
pėdų. Šios rūšies lėktuvo lig
šiolinis rekordas buvo 4,534
mylios per valandą greitis ir tvarka bus paskelbta visose 
354,000 pėdų aukštis. 482 stotyse.

Gerieji ir negerieji 
Liberalai ekstremistai daro 
prezidentus ir skirsto jiem 
programas

Liberalų spauda tūrėjo geres
nę akį prezidentui Kennedy ne
gu dabar prezidentui Johnso- 
nui, nors pastarasis laiko save 
taip pat liberalu. Nėra tos die
nos, kad spauda neplaktų pre
zidento Johnson o. 
čiau pripažįsta:

nusprendė teigiamai židinio 
naudai.

Žemė ir namai užpirkti High- 
land Blvd., Brooklyn, N: Y.

Tolimesnei statybos eigai ap
tarti atvyksta lietuvių pranciš
konų provincijolas tėv. Leonar
das Andriekus. O.F.M., ir šau
kiamas provincijos vadovybės 
posėdis.

Tą- 
plaksi ar 

neplaksi, tai neprivers pre
zidentą keisti politiką, o prezi
dento atstatyti negali; geriau 
tada plakti prezidento valsty
bės sekretorių, kuris teoriškai 
gali būti atleistas, nors praktiš
kai maža vilties ir dėl jo atlei
dimo.

Lapkričio 14 N. Y. Times, 
pvz. plakė LBJ, kad jo valdžios 
žmonės, “užuot ėmęsi dialogo, 
ėmė grasinti tiem, kurie prieši
nasi jų Vietnamo politikai, va
dindami juos ne visai patrio
tais ar ne visai šviesiais”.

Chr. Sc. Monitor spalio 16 
buvo priminęs, kad dabartiniai 
santykiai tarp spaudos ir prezi
dento iš dalies panėši į 1963 
metus, kada “Kennedy vyriau
sybė tvirtino, jog karas esąs 
laimėtas, o reporteriai sakė, 
kad jis pralaimėtas ... Nuotai
kos buvo tokios aštrios, kad 
prezidentas Kennedy paprašė 
pašalinti savo reporterį David 
Hąlberstam, kuris labiausiai 
kaltino vyriausybę, kad ji pažei
džia valstybės interesus”.

Bet prezidentas Kennedy da-. 
bar rodomas kaip geras prezi
dentas prieš tą negerąjį John- 
soną. Gal ir geras Kennedy, kad 
parodė kietą ranką prieš Times 
korespondentą; kad demonstra
tyviai pašalino iš Baltųjų Rū
mų Herald Tribūne dienraštį. 
Johnsonas to nepadaro — ne
geras prezidentas.
Geroji politika liberalę, negero
ji Dulks palikuonių:

Liberalai ekstremistai dauge
lis susimetę į Americans for 
Democratic Action. Jų pirmi
ninkas yra Galbraithas, profe
sorius, buvęs prez. Kennedy 
atstovas Indijoje. Pavaduoto
jas yra A. M. Schlesingeris, bu
vęs prez. Kennedy patarėjas. 
Pagal N. Y. Post informaciją 
Galbraightas samprotavęs, kad 
pokarinėje užsienių politikoje 
dėl Stalino praktikos liberalai 
susidarę menkavertiškumo kom
pleksą ir “rytų respublikonų 
establishmentui perleido (užsie
nių politikos) monopolį”. Dabar 
esąs laikas visiem liberalam su
sijungti ir tarptautinių reika
lų kontrolę išimti iš “nelanks- 
taus dullizmo palikuonių”. Gali 
liberalai neturėti prezidento,

bet jie turi duoti savo progra
mą bet kurio prezidento plat
formai ...

Tokia programa pagal Gal- 
braightą dabar turi reikštis pir
miausia sustabdymu bombar
duoti šiaurės Vietnamą; toliau 
reikia priimti Lippmanno teo
riją laikyti “karines bazes” ir 
pasitraukti į jas defenzyvai. 
Komunistam nusibos jas pulti, " 
ir ims derėtis ...

Tokiai programai vykdy
ti gegužės 20 pasitarimas (paga- 
gal N.Y. Post spalio 28 infor
maciją) rado netinkamus nei 
Johnsoną nei bet kurį respub
likoną.

Kas gi tinkamas? Akys na
tūraliai krypo į šen. Robertą 
Kennedy.
Gerasis Robertas virto nege
ruoju:

Staiga R. Kennedy atsisakė 
būti kandidatu 1968 rinkimuo
se. Pasisakė remsiąs Johnsoną. 
Tai beveik išdavimas. N . Y. 
Post tuojau pranešė, kad Ken
nedy netenka savo artimiausių 
patarėjų, kurie buvo ir jo bro
lio prezidento patarėjai —Ar- 
thur Schlesinger ir Richard N. 
Goodwin. Jie esą nusivylę, kad 
Kennedy remia LBJ. Jie rem- 
sią tad nors ir respublikoną, jei 
tik jis bus taikos kandidatas. 
Trečias patarėjas Theodore C. 
Sorensen nepasitraukė nuo 
Kennedy. Jis pasisakė priešin
gas. AIDA politikai ir remsiąs 
LBJ.
Gerojo McCarthy žvaigždė:

Liberalai ekstremistai netu
rėjo kandidato. Staiga jis atsi
rado: Šen. McCarthy ėmė kri
tikuoti LBJ ir pasiskelbė galė
siąs būti demokratų taikos kan
didatas. Ir N. Y. Post lapkri
čio 15 jau pakišo mintį, kad 
“komitetas už RFK” gali nusi- 
sukt nuo Kennedy ir atsisukt į 
McCarthy. “Kas nutiks su Ken
nedy, jei McCarthy nuneš pir
muosius rinkimus ir taps hero
jum demokratų partijos libera
lų sparne, kuriam lig šiol vado
vavo new yorkiškis?” 
O kas buvo nutikę JFK:

Esktremistai buvo nusivylę ir 
prezidentu JFK — kad jis per 
lėtai vykdė jų politiką. Jie bu
vo bepradedą maištauti prieš 
JFK. Bet nutilo, pamatę 
kad JFK sudraudė ir Stevenso- 
ną, atstovą J. Tautose, kai tas 
pradėjo skelbti savo, ne prezi
dento politiką. O prezidentas 
JFK ėmė remtis labiau visuo
menės dauguma, kurį savo nuo
monę labiau kreipė į vidurį 
nei į kairę.

Gal ir senatoriui Robertui iš
eis į sveikatą. Kai pasitraukia 
“dvasia gundytoja” — tie pa
tarėjai, tai gali ateiti visuome
nės daugumos didesnis pasiti
kėjimas. O senatorius Kennedy 
visuomenės opiniją seka ne ma
žiau kaip prezidentas Ken
nedy.

— New York* susisiekime 
nuo lapkričio 26 pakeičiamas 
miesto traukinių linijos, įtai
sant naujas stotis ir linijas su
jungiant taip, kad susisiekimas 
butų pagreitintas ir persėdimų 
skaičius sumažintas. Nauja
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Yra šalis, kur įstatymas globoja nusikaltėlius
Kaip tai nutinka, rodo sovietinių šnipų, vadinamo Balčio ir 

jo žmonos istorija

■soruaKMMgTCTum'M « įjtįį ąvo - ra** •

kui Rungei buvo duotas sveti
mas, bet tikras vardas. Pana
ši istorija pažįstama ir Ameri
koje. Neseniai du sovietiniai 
nelegalūs agentai buvo gavę pa
sus, pavardėm Robert Keistutis 
Baltch ir Joy Ann Garber. Abi
dvi pavardės tikros, viena pa
imta iš New Yorko (Amsterda
mo) piliečio, antra iš Connecti- 
cut pilietės. Tiem, kurie juos 
siuntė, matyt, rodės patikimes
nis dalykas, jei agentas pasiro
do su tikrais dokumentais. O 
tikruosius amerikinius pasus 
nesunku nusikopijuoti. Kiekvie
nas turistas, gyvendamas vieš
buty, savo pasą turi palikti 
viešbučio administracijai.

Kaip atsirado Amerikoje tie, 
kurie turėjo Baltsh ir Garber 
pavardes,, taip ir liko neišaiš
kinta. Greičiausiai pro Kanadą 
ar pro Meksiką apie 1958 me
tus. Išaiškinta betgi buvo jų 
veikimo būdai.

kers, kartais Bronse ar Queens. 
Kai vieną dieną FBI apčiuopė 
jo pėdsakus ir vyruką sučiupo, 
jam liko pasirinkimas: eiti dvi
gubo agento pareigas ar atsi
durti teisme. Amerikos įstaty
mai griežtesni šnipam nei Ang
lijos — jei teis, gali būti mir
ties bausmė. Jei bus dvigubas 
agentas ir tai sužinos GRU, -lik- į sostinę. Darbą gavo tuojau be 
'~J __ Vargo. George Washingtono

universitete jam buvo parū
pinta vakarais dėstyti prancū
zų kalbą. Tuo pat metu jis įsi
rašė į Georgetown universitetą

kuris vedė į ramųjį Baltimo- 
rės pilietį Robert Baltch. Baltch 
nežinojo, kad nuo tada kiekvie* 
nas jo žingsnis buvo sekamas.

1962 rudenį Balčiai gavo įsa
kymą persikelti iš Baltimorės į 
Washingtoną. Sukrovė lagami
nus į Studebakerį ir patraukė

vidavimas aiškus. Bet gal ne
sužinos. Ir Tuomi pasirinko ant
rą išeitį — duoti žinias vieniem 
ir kitiem.

Iš Tuomi buvo gautas siūlas,

vokiečių kalbos kursui. Mrs. 
Baltch atsiliepė į laikrašty ras
tą skelbimą ir gavo vietą plau
kų gražinimo namuose — tik 
keturi blokai nuo jos buto. ,

Su 1963 ankstyvu pavasariu 
Baltch pradėjo važinėti į New 
Yorką. Iš New Yorko požemi
niu pirmu kartu atvykęs drau
ge su žmona pasiekė Queens, 
iš ten nužingsniavo prie tilto, 
per kurį rieda Long Island 
traukinys, prie Woodside Avė. 
Pasivaikščiodami ir stebėdami 
aplinką, palindo po tiltu.

New Yorkan pirmiausia bu
vo juos atsiuntusi GRU (Glav- 
noe Razvedyvatelnoe Upravle- 
nie). įsakė čia ir susivesti. Pa
gal įsakymą tai ir buvo pada
ryta 1959 balandžio 20, ir Joy 
Ann Garber nuo tos dienos ta
po Mrs. Baltch.

1962 gegužės 18 Baltimorėje 
buvo mėgėjų spektaklis. Chore 
kairėje pusėj pats paskutinis 
choristas buvo Robert K. Bal
tch. Vadinas, jis jau Baltimo
rės gyventojas. Jis mokėjo 
prancūziškai ir šią kalbą dėstė 
Berlitz mokykloje. Ji buvo in
teligentinga, patraukli . mote
ris ir dirbo grožio salone. Nie
ku jie neišsiskyrė iš kitų vie
tos vidutinės klasės gyventojų. 
Mokėjo mokesčius, jis buvo Y- 
MCA narys, laimėjęs premiją 
už atsargų važinėjimą. Kitoks 
rodėsi tik savaitgaliais. Miške 
buvo išsinuomojęs kabiną, iš 
jos klausydavosi Maskvos ra
dijo savo trumpų bangų apa
ratu. Kai ką žymėjosi, užsira- 
šinėjo. Ką gi — kiekvienas tu-

šaulių atstovų suvažiavimas Chicagoje spalio 7 prie žuvusiems dėl laisvės paminklo. Nuotr. V. Noreikos

Gegutts 25 Baltch atvyko 
vienas ir nukeliavo prie to pa
ties tilto. Neregima aks jau iš 
anksto sekė tiltą. Dar prieš pa
sirodant Baltch, apie 8 vaL čia 
buvo atvykusi kita porelė —pa
lindo po tiltu, prie plieninės si
jos prispaudė magnetinę dėžu
tę. Sekanti akis pažino — tai 
buvo Ivan Egorov su žmona. 
Egorovas buvo GRU pareigū
nas, oficialiai prijungtas prie J. 
Tautų. Dėžutę paliko ir išėjo. 
Po poros valandų dar porelė 
grįžo, palindo po tiltu, nusiėmė 
dėžutę ir išvyko. Baltch pasi
rodė per vėlai. Pavaikštinėjęs 
aplinkui, veltui palindo po til
tu antru sykiu. Veltui atėjo ir 
kitos dienos rytą. Prasilenkė.

Birželio 6 minėtas agentas 
Tuomi prikabino taip pat mag
netinę dėžutę kitoje susižinojk 
mo vietoje — Queens, prie As- 
torijos blvd. Dėžutėj buvo in
formacijos apie J. Valstybių ra
ketų bazes — tokių informaci
jų viršininkai buvo iš jo parei
kalavę. Tuomi jas pristatė, pir
ma davęs patikrinti FBI. Žinias 
iš dėžutės pasiėmė tas pats I. 
Egorovas.

Po devynių dienų Baltch tre
čiu kartu atvyko, (b.d.)

Sandarėfurs^nc..
GERIAUSI KAILIAI 
ŽAVĖTINAI PUOŠNŪS

3O5SEVENTH AVE.fcor.27thST),NEW YORK,10001

Foto VYT. MAŽELIS

Tel. HY 7-4677

vestuvės: spalvota ir juoda balta (gali vyk- X
ti ir i kitus miestus) $
portretūra A
meno darbų nuotraukos ir kiti foto patar- &
navimai v

422 MENAHAN STREET — RiDGEWOOD, n. y. 11237

q T\ M T) Ą parduoda Telefunken, Grundig, Olympia, 
IX. JL 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 | JREKORDAVIMOapara
tai [ SKAIČIAVIMO mašinos ect.
Katalogus ir informacijas gausite pranešę savo adresą SPARTA 
sav.: J. L. GIEDRAITIS, 10 Barry Drive, E. Northport, N.Y. 11731, 
tel. (516) 757-0055 • New Yorke informuoja L. Vilkutaitis 642-2137.

VLIKO PIRMININKO LAIŠKAS*DĖL

ri po kokį “hobby”...
Truputį anksčiau, 1961 gegu

žės 15, East Orange, N. J., ne
didelis, tamsiaplaukis, švelnios 
kalbos akiniuotas vyras ieško
jo kambario apsigyventi. Kai 
gavo, šeimininkei pasisakė dir
bąs New Yorke prie laivų. Ne
buvo nė reikalo minėti, kad 
anksčiau buvo gyvenęs Man
hattan, paskui Jackson Heights, 
o Orange atsidūrė prireikus pė
das mėtyti. Jis tikrai kiekvie
ną rytą traukiniu išvykdavo Į 
darbą. Darbas buvo ypatingas. 
Sukiojosi baruose, restoranuose 
prie Brooklyno laivyno bazės, 
pakeliaudavo tarnybos reikalais 
ir į New London, Conn., sub- 
marinų bazę, į Groton laivų sta
tyklą.

Jis vadinosi Kaarlo Tuomi. 
Savo surinktas tarnybines ži
nias jis palikdavo savo virši
ninkam akmeninėj sienoj Yon-

Vliko pirmininkas dr. J. K. 
Valiūnas lapkričio 6 parašė to
kio turinio laiškus nekomunis
tinių vyriausybių ambasado
riam Jungt. Tautų Organizaci
joje: 1

“Tarp Jungtinių Tautų Orga
nizacijos dokumentų yra Sovie
tų Sąjungos atstovų į dvidešimt 
antrąją Visuotinio Susirinkimo 
sesiją sąrašas. Tame Sovietų są
raše yra p. L. J. Diržinskaitės- 
Piiiušenko pavardė su tokiais Tautų narių, 
titulais: ‘Lietuvos Sovietų Socia
listinės Respublikos Ministerių 
Tarybos Pirmininko Pavaduoto
ja ir Užsienio reikalų Ministe- 
ris’.

Vyriausias Lietuvos Išlaisvi
nimo Komitetas ginčija tų titu
lų galiojimą. Nėra tarptautiškai 
pripažinto tokio esmens (esa
mo dalyko) kaip Lietuvos So
vietų Socialistinė Respublika. 
Vyriausias Komitetas pagarbiai 
primena Jūsų Ekscelencijai fak-

■ tą, kad p. Diržinskaitės-Piliušen- 
ko titulai yra neteisėti ir yra

■ akibrokštas Lietuvos Respubli-

kai, kurios suverenumo vykdy
mą yra padariusi neįmanomą 
karinė Sovietų okupacija. 1940 
birželio 15, sulaužydama savi
tarpinės pagalbos paktą ir ki
tas esamas sutartis, Sovietų Są
junga įsibrovė į Lietuvą, tuo į- 
vykdydama neiššaukto užpuoli
mo veiksmą, šis užpuolimas ir 
vėlesnis Lietuvos prijungimas 
prie SSRS nėra pripažintas dau
gumos vastybių — Jungtinių

(Elta)
P. Diržinskaitė -Piliušenko, 

priešingai jos teigimams, yra

tik okupacinės Sovietų admi
nistracijos pareigūnė Lietuvo
je. Jos titulų įrašymas į Visuo
tinio Susirinkimo atstovų sąra
šą ir jos dalyvavimas Susirin
kimo darbe tais titulais pažei
džia Jungtinių Tautų Statuto 
dvasią ir raidę.

Jūsų Ekscelencija, Vyriausias 
Lietuvos Išlaisvinimo Komite
tas pagarbiai prašo imtis visų 
reikiamų žygių, kad, spausdi
nant oficialų Visuotinio Susi
rinkimo sąrašą, neteisėti ir klai
diną p. Diržinskaitės -Piliušen
ko titulai būtų praleisti”.

Snieškus ir Kubilius renka laimėjimus
Vilniaus laikraščiuose tą pa

čią, spalio 7, dieną pasirodė du 
dabartinio Lietuvos kultūrinio 
gyvenimo apibūdinimai. Vie
nas — A. Sniečkaus (vilniškio 
Literatūros ir Mano perimtas 
iš Maskvinės Literaturnaja 
Garėta), kitas — literatūros kri
tiko Vytaute Kubiliaus (atsaky-

Chicago* Ralfo apskritie* vajau* atidaryme kalba Balto direktorių* Albina* Dzirvonas. Nuotr. V. Noreikos

mai į Tiesos klausimus). Abu 
kalba optimistiškai, bet ryškiai 
skirtingai.

Sniečkus įtikinėja rusų Lit- 
gazetos skaitytojus, kad skai
čiais, diagramomis bei palygini
mais lengvai galįs įrodyti, jog 
“iš pagrindų pasikeitė ir išori
nis mūsų respublikos vaizdas ir 
dvasinis darbo žmonių gyveni
mas”, nes “kiekvienam mūsų 
krašte dirbančiajam šiandien 
tapo aišku, kokia jo pareiga 

> liaudžiai, visuomenei, valsty
bei”.
Paveikslą jam temdo tik “bur

žuaziniai nacionalistai”, kurie, 
anot jo, “spekuliuodami šven
tais liaudžiai jausmais, sėjo na
cionalinio uždarumo nuotaikas, 
tvirtindami, kad, esą, interna
cionalizmas trukdo atskirų tau
tų interesams, kad komunistai 
nesiskaito su jų nacionaliniais 
ypatumais”.

“Bet gyvenimas įrodė prie
šingai”, — tvirtina Sniečkus, 
lyg tikėdamas, kad lietuvių “pa- 
siekimai nacionalinės kultūros, 
meno, literatūros srityje” yra 
komunistų nuopelnas ... Svar
biausia tų ‘pasiekimų’ liudiji
mas Sniečkaus akyse tai šią va
sarą Vilniuj surengtoji “teatra
lizuota masinė liaudies meno 
ir sporto šventė”. (Lyg tyčia, to
je, šventėje viskas buvo skirta 
rusų revoliucijai garbinti ir be-

veik nieko nebuvo lietuviška).
Kaip lietuvių kultūrinis gyve

nimas išvedamas iš uždarumo, 
Sniečkus paaiškino rusams to
kiais faktais: menininkai iš Lie
tuvos neseniai lankėsi Penzoj, 
pernai buvo Lenino tėviškėj, o 
dabar ką tik buvo net Maskvo
je....

V. Kubilius irgi mato net tris 
šviesius reiškinius kultūriniame 
Lietuvos gyvenime, nors ir ne 
tuos pačius:

“Pirmiausia — vis platesnis 
praeities meninių vertybių į- 
traukimas į šios diėnps dvasi
nę apyvartą. *.Antira, didelės 
pastangos išvesti lietuvių meną 
į bendrą šiuolaikinės pasaulio 
kultūros orbitą, nugalėt provin
cinio užkampio ribas ir vieti
nius dydžius, mokytis naujų 
meninio mąstymo būdų ir for
mų. Trečia, rūpinimasis lietu
vių meno nacionaliniu savitu
mu, ieškojimas šaknų savo že
mėje, liaudies kūryboje, praei
ties tradicijose.”

Čia literatūros kritikas pa
stebi: “šiuo atžvilgiu dailė, tur 
būt, stovi visų kitų meno rūšių 
priešakyje”...

Klausiamas, kas kultūros 
reiškiniuose būtų taisytina, V. 
Kubilius mano, kad reiktų “Kuo 
mažiau standartizavimo ir pa
mėgdžiojimo, kuo daugiau į- 
vairumo ir savitumo... Norė
tųsi, kad mano žmonės dau
giau rodytų iniciatyvos. 0 svar
biausia — kuo ilgiau tesitęsia 
kūrybinga atmosfera, kurioje 
vyko pastaraisiais metais mūsų 
kultūros gyvenimas”.

“Skaudus mūsų kultūrinio 
gyvenimo minusas”, anot Kubi
liaus, esąs ir tas, kad rašytojų 
balso negirdėti publicistikoje, 
kaip tai būdavę seniau. 
(Tą “seniau” nurodo G. Petke
vičaitės, B. Sruogos ir P. Cvir
kos pavardėm). “Dabar in- 
žinieriai, geografai, chemi
kai darosi svarbiausiais ekono
minių, moralinių ir kultūrinių 
problemų sprendėjais”, o “se
niau” — “rašytojas buvo pir
mutinė figūra ir publicistiko- 
je”.

“Visuomeniniame gyvenime”, 
— sako V. Kutulius, — reikė
tų siekti: 1) kuo pilnesnės in
formacijos apie viską, kas de
dasi šioje žemėje, 2) kovoti su 
grubumu žmonių santykiuose, 
su nepasitikėjimu, su visomis 
pasipūtimo ir pataikavimo for
momis, 3) išsaugoti jaunoje 
kartoje didelių žmogiškų ver
tybių ir idealų supratimą”.

(Elta)

Pirmoji šių metų premjera 
Vilniaus dramos teatre buvo 
lenkų dramaturgo veikalas 
“Tango”. (E.)

LAISVES ŽIBURYS
Radio programa lietuvių ir anglų kalbomis 

sekmadieniais, 9-10 vai. ryto 
WH8l 105.9 FM banga

Išlaikoma lietuvių radio klubo narių mokesčiais, 
aukomis ir skelbimais.

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

ROMAS K EŽY S — TW 4-1288
ANTANAS MAŽEIKA — VI 5-6332

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

Nei. radijai, kamb. radijai, Hi - Fi (stereo), įrekordavimo aparatai, 
nešiojami stereo fonografai

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

Lengvai pasiekiama traukiniais arba automobiliais — 
61-05 39th AVĖ, V/OODSIDE N.Y.

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

Namų pirkimo, pardavimo, apdraudos ir visais reikalais kreipkitės į
Insurance - Real Estate

JOHN ORMAN AGENCY
Pildomi miesto, valstybės ir federalinės valdžios mokesčių (Income 
Tax) pareižkimaL — TeL Vlrginia 6-1800.

Tel. Vlrginia 6-1800
Richmond Hill 18, N. Y.

NEW YORK
LITAS tovesting Co., Ine

CHICAGO |

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

įvairių moteriškų drabužių krautuvė 
Krautuvėje yra Odelis įvairių gatavų moteriškų drabužių pasirin
kimas: išeiginės - balinės bei darbo suknelės, megstukai, apatinukai, 
bftuskutės, kojinės. Čia gaunama siuntiniams gatavi mote^Hk dra" 
bužiai, pritaikinti įvairioms progoms ir dydžiui.
95-04 JAMAJCA AVĖ. Woodhav*n. NW11421

— TeL 849-7240 —

HAVEN REALTY
Real Estete • JOSEPH ANDRUSIS • Insurance
Apdraudimas gyvybės, namų, automobilių, baldų ir k. Namų par-

VMB GAIBBI TAYERN

VYTAUTAS BELECKAS

m» maoibon rmcrr

SIDABRINIO VARPO KEPYKLA 
Silver Bell Baking Co.

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

DALIA tr ALBBRTAS RADUONAS. *▼.
16-38-40 8TAGC STREET 8ROOKLYN, N. Y. 11208



910 WILLOUGHBY AVĖ. 
BROOKLYN, N. Y. 11221DARBININKAS

Editortal Office GL 5-7281 • 
THE WORKER (TiUe Copyright) by FRANCISCAN FATHER8

1951 sujungi AMERIKĄ, LDS orgaag DARBININKĄ ir LIET. ŽINIAS

Prenumeratos Kaina $7.00 — SubacriptiM! per year $7.00
Laikrattj tvarko REDAKCINE KOMISIJA.

Straipsnius Ir koreapondandlaa redakcija tetee awo BMtMra. Neaąadatf Mralį 
saugomi ir gražinami autoriams pratant. Pavarde pąslrąigi straipsniai ■stoji 
ižrettkia redakcijos nuomonę. Už skelbimu taria! Ir kaib< redateija aeab

Pavergtuose kraštuose jie remias tironija ir genocidu
- kGKESUk pradėta pilietiniu 

karu, kuris pačioje Rusijoje 
’truko apie trejetą metų (1918- ’
21). Tasai vidaus karas suinten
syvintas po separatinės taikos 
su vokiečiais Lietuvos Brasto
je (1918 m 3). Bolševikai tai-

Bolševizmas atėjo kaip revoliucija prieš revoliuciją (3)

• - - •
Dėmesio kultūros klausimam

totojas: vyresnioji ar jaunesnio
ji karta, sakytum, “tėvai” ar 
“vaikai”; ar kultūrinių “pre
kių” yra pakankamai “tėvam” 
ir “vaikam”?9?

Tie klausimai nėra atsakomi 
šių skilčių rėmuose. Jie ir te
skiriami tam, kad pažadintų kai 
ką iš skaitytojų susidomėti jais 
ir ieškoti nuosavo atsakymo.

bent toje teritorijoje, kuri jiem

Kultūros trečias kongresas 
bus lapkričio 24-26. Apie pasi
rengimus jam — maža tegirdė
ti. Gal statinės pilnos — dėl 
to nebilda... Tai pamatysim 
kongreso eigoje.

Tikim, kad kongresas pasi
skonės plačios kultūros siaurom 
išpjovom; pasiinformuos dėl 
kultūrinio bangavimo pačių vir
šūnėlių; o gal susigalvos dėl 
esminių klausimų: kiek kultū
ra yra intemacionali, kiek ji 
yra tautiška, marksistiška, 
krikščioniška, liberalistiška ir 
ar lietuviui, susirūpinusiam sa
vos kultūros pažanga, stovi 
prieš akis kokis kultūrinis idea
las.

Atsakyti į tuos klausimus bū
tų per didelis reikalavimas iš 
kongreso. Užteks, jei jis virs 
paskata “dialogą” dėl mūsiškės 
kultūros pratęsti spaudoje ir vi
suomeniniuose sambūriuose. 
Tam ir šioje vietoje jungiamės 
į kongreso kultūrinius svarsty
mus.

Kalbos apie kultūrą gali bū
ti sakomos puošniais žodžiais, 
bet jos bus nevaisingos, jei bus 
kalbama “apskritai”. Vaisingiau 
svarstyti skyrium ir konkrečiai 
to kultūros didelio ploto atski
ras šakas ar elementus.

Jei kultūros raidoje reiškia
si trejopi elementai: kūrė
jas, kūrinys ir vartotojas; ūki
niais terminais tariant: gamin
tojas, prekė ir rinka, — 
tai šiuo pirmu užsimojimu no
rim sustabdyti skaitytojo- dėme
sį ’ prie dabartinės lietuvių 
“kultūrinės rinkos” — kultūros 
vartotojų, čia gali dominti 
klausimai: ar yra “rinka”, kuri 
domisi lietuviška knyga, pa
veikslu, muzika; kuri juos per
ka, vartoja, dovanoja ir tuo su
daro kūrėjui reikalingą klima
tą; kokia kultūros šaka mūsų 
“rinkoje” randa didesnio parei
kalavimo: mokslo veikalai, poe
zija, beletristika, teatras, mu
zika; kokio meninio skonio kū
riniai mieliau priimami: kas 
yra tas kultūrinės “prekės” var-

Atsakymo ieškančiam čia tal
kintume, primindami kai ku
riuos faktus. Pvz. pardavėjai 
tikina, kad šiuo metu už knygą 
žymiai gausiau eina plokštelės 
— populiariosios muzikos; kar
tais net 10:2 santykiu.

Eilė knygų taip pat 
greitai išpirktos — Partiza
nai, Agonija, Tauta ir tautinė iš
kilnybė; tokios laimės neturi 
mokslinė, filosofinė knyga, o 
juo labiau poezija. Tai rodo, į 
kur nukreiptas skaitančiojo dė
mesys ir sentimentas.

Populiarus yra šiuo metu pa
veikslas. Supopuliarino jį ne 
tik gausios parodos. Poros 
dešimtų metų kietu darbu dau
gelis prasimušė iki tokio gyve
nimo standarto, kad turi ne tik 
namus, bet kai kas ir vasarna
mius. Namam reikalingas ne tik 
baldas, bet ir paveikslas. Lie
tuviškas paveikslas patenkina ir 
patriotinį sentimentą, rūpestin
gai populiarinamą, ir žmogiš
kąjį norą pasirodyti. Paveiks
lo savininkas turi būti didesnių 
metinių pajamų negu knygos 
savininkas, bet paveikslo savi
ninkas patogesnėje padėty, nes 
knyga reikalauja laiko perskai
tyti. O to laiko čia taip ma
žai...

Skyrium stebėtina, kokio sti
liaus paveikslai tarp vartotojų 
populiariausi; ar profesijos su 
didelėm pajamom .proporcingu 
uolumu dalyvauja ir kultūrinių 
gėrybių vartojime ...

Atsakymai leistų ieškoti prak
tinių išvadų: kaip galima pagau
sinti ir pakelti vartotojo kul
tūrinius poreikius, kad varto
tojo kilimas būtų paskata ir kū
rėjui kilti.

pretenzijų j Suomiją, Baltijos 
kraštus, Lenkiją, Ukrainą ir kai 
kurias Kaukazo žemes. Visuose 
tuose kraštuose kūrėsi nepri
klausomos valstybės.

Vokiečiams vakarų fronte ka
pituliavus (1918 XI 11), bolševi
kai savo susitarimo nesilaikė ir 
smelkėsi iš paskos besitraukian
čios vokiečių kariuomenės, lai
kydamiesi Lenino žodžių: "Su
sitarimas tėra atspirtis naujam 
karui".

Bet karas jiems geriau sekėsi 
tik ten, kur būta rusiškos kul
tūros persvaros. Gana lengvai 
susidorojo su gudais (dar 1917 
XII 31); ilgiau grūmėsi su uk
rainiečiais ir caro armijos gene
rolais, kurie dar stengėsi prie

šintis, remiami menkos sąjun
gininkų paspirties (Anglijos, 
Prancūzijos, Japonijos).

Stipraus pasipriešinimo bol- 
šovikai susilaukė H narusiškos . 
giminės tautų, stojusių kietai 
ginti savo nepriklausomybės. 
Bolševikų žadiniai pripažinti 
tautinį savarankumą, lygų ne
priklausomybei, negalėjo pri
gauti ne tiktai dėl akivaizdaus 
jų plėšrumo, bet ir dėl to, kad 
ilgai buvo kentusios rusišką 
priespaudą. Bolševikai buvo at
mušti ir priversti rašydintis tai
kos sutartis su Estija (1920 II 
20, Gruzija (V 7), Lietuva (VII 
12), Latvija (VIII 11), Suomija 
(X 14) ir Lenkija (1921 IH 18). 
Iš šių valstybių ilgiau nebegalė
jo išsilaikyti tiktai viena Gru
zija, apsupta kone iš visų pusių 
ir savo viduje davusi komunis
tams didelę laisvę. Kirovo su
ruoštam perversmui atėjo į pa
galbą raudonoji armija (1921 n 
11) ir Gruziją pavergė.

SIMAS SUŽIEDĖLIS

Tai pirmas grubus taikos su* 
tarties sulaužymas.

BOLŠEVIKAI nebūtų paisę 
nė kitų savo sutarčių, jei tiktai 
būtų pajėgę pasipriešinimą pa- . 
laužti. Ypač svarbu buvo jiem 
prasimušti į vakarus, nuo kurių 
Sovietų Sąjungą skyrė Baltijos 
valstybės ir Lenkija. Lietuva 
buvo jų viduryje kaip pirmasis 
taikinys. Bolševikų planuose ji 
buvo nužiūrėta sujungti su Gu
dija į vieną socialistinę tarybų 
respubliką. Gudijos atskira so
vietinė respublika buvo įkurta 
1919 I 1; konstitucija priimta 
1919 II 4. Tai buvo pirmoji bol
ševikinė vakarę pakraščio res
publika, iš kurios veržiasi užim
ti Lietuvą ir susijungti su Vo
kietija.

Vokiečiams karą pralaimint, 
Berlyne taip pat kilo revoliu
cija. Kaizeris Vilhelmas n buvo

Kearny, N .J., Lietuvos vyčių kuopa, minėdama 50 metų sukaktį, įsigijo naują vėliavą.

priverstas atsistatydinti (1918 
XI 9), įsteigta demokratinė res
publika; bolševikų pavyzdžiu 
pradėjo kurtis darbininkų ir 
karių tarybos; aktyviau ėmė 
reikštis komunistų partija 
(1918 XII 30), pasivadinusi spar
takų sąjunga (Spartakusbund). 
Komunistai siekė tokios pat 
tvarkos, kokia buvo įvesta Ru
sijoje. Bolševikams rūpėjo atei
ti į pagalbą, o čia tiesiausias ke
lias vedė per Lietuvą. Ji buvo 
užpulta 1919 metų pradžioje.

Lietuvon su raudonarmiečiais 
traukė Vincas Kapsukas-Micke- 
vičius, vadovavęs lietuviškam 
komisariatui, kuris įkalino, o 
paskui išsklaidė (1918 H 27) 
Rusijos Lietuvių Tarybą, sieku
sią Lietuvai nepriklausomybės. 
Vilnių bolševikams užėmus 
(1919 I 5-6), Kapsukas stojo 
priekyje bolševikinės valdžios, 
didžiai širsdamas, kad nepri
klausomos Lietuvos vyriausybė, 
pasitraukusi į Kauną, ir sava
noriai fronte “pastoja kelią pa
saulinei revoliucijai”. Kapsuko 
tų piktų šūkavimų teko klau
sytis Vilniaus mitinguose, o 
kan. J. Tumas-Vaižgantas, kal
bėjęs su Kapsuku akis į aki, 
liudija, kad tam bolševikui ne 
tiek rūpėjusi Lietuva, kiek re
voliucijos plėtra, kurią tuo tar- 
p’u sulaikė Lietuvos ir kitų 
dviejų Baltijos valstybių dide
lis pasipriešinimas.

Bolševikų bandymas prasi
veržti į vakarus pro Lenkiją 
buvo atmuštas prie Varšuvos 
(1920 rugp. mėn.) prancūzų 
gen. Weygando instruktuotų 
lenkų, kuriuos Pilsudskis po to 
“Varšuvos stebuklo” įspraudė 
tarp Sovietų Rusijos ir Lietu
vos. Lietuvai buvo užgrobtas 
Vilnius (1920 X 9) su plačiu ry
tinių ir pietinių žemių ruožu.

Tiktai Baltijos valstybės ir-. 
Lenkija 1919-20 metais sulaikė 
bolševizmo bangą, besiritusią į 
vakarus. Lenino pastangos už
kurti pasaulinę revoliuciją nu
ėjo niekais. Vakarų pasaulis 
apie 20 metų turėjo ramybę. To 
dvidešimtmečio, rodos, pakako 
suprasti griaunamajam bolše
vizmo charakteriui ir. vienaip 
ar kitaip susitvarkyti su Rusiją 
užvaldžiusiais nuožmogiais. Nu
eita kitu keliu — politinio ir 
ūkinio bendravimo. Sovietų Są
junga galėjo stiprėti ir lūku-

riuoti naujos progos agresijai, 
kuri prasidėjo su antnioju Di
džiuoju karu (1939-1945). Jau 
pirmomis karo dienomis bolše
vikai sulaužė sutartį su Lenki
ja, puolė ją iš užnugario ir už
grobė rytinę jos dalį (1939 IX 
17). Po poros mėnesių užpuolė 
karu Suomiją (1939.XI.30). Dar- 
po pusės metų pavergė Baltijos 
valstybes (1940 VI 15-17) ir at
plėšė dalį Rumunijos (1940 VI 
23). Karo pabaigoje okupavo 
visą Lenkiją, Čekoslovakiją, 
Rumuniją, Bulgariją, Vengriją, 
Albaniją, rytinę Vokietiją ir da
lį Suomijos; taip pat plačiai iš
siliejo Azijoje. Bolševizmas tuo 
būdu išaugo į pavojingą graso
mąją jėgą, kuri savo drumsti
mu siekia kone kiekvieną že
mės kampą, o pavergtuose kraš 
tuose remiasi tironija, genoci- - 
du ir sustiprinta rusifikacija.

RUSIFIKACIJA nuo bolše
vizmo yra neatjungiama, nes 
jisai sudaro komunizmo ir ru
sinimo junginį. Kiek komuniz
mas, vykdomas teroru, sudaro "■ 
nežmoniškas gyvenimo sąlygas 
net patiems rusams, tiek rusi
nimas dar labiau pasunkina gy-' 
venimą kitoms tautoms, pate
kusioms po bolševizmo prie
spauda. Nerusai išgyvena tauti
nį persekiojimą, nes tautišku
me glūdi grėsmė pačiam bol
ševizmui.

Maskvinė “Pravda”, komunis
tų partijos organas, kad ir 
nereiškiąs tiesos kitais atžvil
giais, yra“ teisingai pastebėjęs, 
jog "žmonių galvosenos kapita
listinės liekanos pasirodo daug 
stipresnės ir gajesnės nacionali
niam sektoriuje, negu kuriam 
kitame" (1951).

Šiuo pareiškimu paliudyta, 
kad tautinė sąmonė, apšaukta 
“kapitalistine liekaną”, yra gy
va net ir žiauriame terore. Bol
ševikai dėl to griebėsi rusifika
cijos, kuri eina ranka rankon 
su genocidu. Tuo būdu išeina 
aikštėn dar vienas prieštaravi
mas bolševikų skelbtam 1917- 
18 pažadui: "kiekvienai tautai 
pripažinti nacionalinio sekto
riaus savarankumą, naikinant 
caristinį tautų kalėjięią".

Sovietų Sąjunga, kuri mo- 
josi apimti įvairias tautas, pa
ti virto dar žiauresniu tautų 
koncentracijos kalėjimu. Kaip 
tai atsitiko?

(Bus daugiau)

JURGIS JANKUS

PEILIO
AŠMENIMIS

TRUŲ VEIKSMŲ DRAMA

(7)

LAIMA
Arba blogas.

DAUGVYDAS
Susirūpinę, kad visi patektų be kovos.

LAIMA
(Bučiuoja Daugvydą.)

Vistiek tu lįsk kambarėlio, o aš žiūrėsiu.

DAUGVYDAS
Man pasiutusiai niežti nagai. Juk jis brenda krau

ju ligi kelių.

LAIMA
O ne. Jis vaikšto sausai vien ant savo artimųjų kau

lų pasistodamas. Bet tu eik. Ir būk kantrus.

(Išstumia į kambarėlį, o pati greitai sėdasi už 
stalo ir dedasi valganti: valandėlę tylu. Du
rys su triukšmu staiga atsidaro, ir kambarin 
įsiverčia Antanas su krepšiu.)

ANTANAS
Sveika!

LAIMA
(Smarkiai krūptelėjusi jam atidarant du

ris).

Tfu! Kaip miškinis! Ar jau užmiršai, kaip į du
ris pasibelsti?

ANTANAS
Kas į savas duris beldžia?

LAIMA
Nuo kada jos pasidarė tavo?

ANTANAS
(Statydamas krepšį ant stalo.)

Pirmas reikalas — mano mergytė turėtų žinoti...

LAIMA
Mesk tą savo mėšlyną krepšį kur nors kitur. Nė 

pavalgyti padoriai nebeleis.

ANTANAS
(Paimdamas krepšį).

Atsiprašau. Nežinojau, kad panytei poniškumo nė 
kalėjimas neišvarė.

LAIMA
Tai ką, jeigu komunistas, tai turi kartu su kau

lėmis iŠ vieno lovio lapnoti. Jau nesakyk, ir pats Stali
nas iš lovio neėda. 2ino, ką daryti su caro sidabru ir 
kristalu.

ANTANAS
Na, na, na, nepaleisk kakarynės. Pati žinai, kad 

Stalinas nei tavo, nei mano nosiai, kam tada ir burną 
aušinti. Ateis laikas, visi valgysim iš sidabrinių, bet 
dabar, kol tebeina kova, kol pasaulio darbininkas te
bevargsta ....

LAIMA
(Nutraukia)

Pamokslų, Antanėli, galėtum man nesakyti. Pats 
žinai, kad pakalbėti už tave geriau sugebu. Va, gal nori 
kiaušinienės, ar kavos. Man šiandien nelenda.

ANTANAS
Ačiū, ne! Prisikirtau ligi čia.

(Ranka perbraukia per kaklą.)

Karpenko pasikvietė pietų. Kad jį velniai, kaip jis ėda.

LAIMA
Bene pirmą sykį pas jį valgai?

ANTANAS
Pirmą. Nusivesdavo pas Niunką. Bet koks ten val

gymas, tik ką dykai užvalgydavau. Bet šiandien! Jis 
tikrai neėda iš lovio. Kai išvažiuosim į apskritį, ir 
mums bus kitaip.

LAIMA
Bet kaip čia yra. Šiandien aš visą dieną turėjau sė

dėti namie viena, kad niekas nemaišytų.: Daugiui arba 
kam nors iš jo vyrų užeiti, kada panoro. Bent niekas iš 
jūsų turėjo nesimaišyti, o tu taip susižavėjai Karpenko 
pietum, kad viską užmiršęs atbėgai pasigirti.
ANTANAS

Ar jau buvo kas atėję?

LAIMA.
Niekas.

ANTANAS
Bet tu atrodai, lyg būtum su visu pasauliu susipy

kusi

LAIMA
Norėčiau, kad tu mano vietoj pabūtum. Kam 

dabar dar tos smarvės atnešei Nuo anos nusilaks ne
gyvai

ANTANAS
O, čia šis tas geresnio. Užbaigtuvėms. Atėjau irgi 

ne savo užmačia — Karpenko įsakymu. Liepė, kad tu 
tuojau pas jį nueitum.

LAIMA ______________________
Pas jį? Ar jam galvoje nebegerai? Man vakarienę 

reikia vyrams paruošti.

ANTANAS
Sukrauk ant stalo, ką vakar atnešiau, ir bus va

karienė. Pavalgyti ir be pačios mokės.

LAIMA
Katras iŠ juodviejų buvot toks išmintingas. Jie 

ir taip linkę įtarti, o kai neras namie, susiglemš kas 
ką pagriebę, ir tiek jūs juos tematysite. Aš pas Kar- 
penko, o jie čia ramiai sėdės.

ANTANAS
Iš kur jie žinos, kad tu ten.

LAIMA
Manai, kad jie akių neturi. Ir tavo atžerglioji- 

mas nieko gero nežada. Pats turėtum suprasti, kad ir 
jie stebi, kas kur eina ir iš kur ateina.

ANTANAS
Žinau. Sėdi kuris nors eglėj su žiūronais.

LAIMA
O tavo tas Karpenko turėtų dar geriau žinoti. Te

gu nemano, kad jis vienas galvą turi ir dairytis moka.

ANTANAS
Pasakyk tą jam pati, kai nueisi. Mano patarimo jis 

neklausia Jis turi savo planus ir..

LAIMA
Kokius planus?

(Bus daugiau)
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žino: čia * yra mikrofonas
Antryt Baltušis atvyko punk

tualiai. Elena pasisveikindama 
pavartojo kreipinį “ponas Bal
tušis”, o jis pareiškė: “Kam po
nas?” Jis įteikė savo knygelę 
“Tėvų ir brolių takais” su įra
šu: “Gerbiamai Helenai Baltru-
šaltytei — prisiminti apsilanky
mą Tėvų žemėje, su draugiš
kais palinkėjimais skiriu —Bal
tušis, Vilnius, 1967.VH.5.” Kny
gelė nedidelio formato, kietais 
pilkos drobės aptaisais.

Baltušis buvo trumpai, atro
dė visai kitos nuotaikos, negu 
vakar — lyg ir susirūpinęs. Ele
nai dingtelėjo mintis, kad gal 
jis žino, kad čia yra įrengtas 
mikrofonas.

Jie vilioja, graibsto dolerius ir 
svarus visokiais budais, kaip tik trūksta; jie gyvena atskiruose 
galt Vilniuje, Minske ir kitur namuose ir turi automobilius.

blogų daiktų puse kainos: judt 
do karakulo moteriškas paltas, 
žemiau kelių ilgumo — 150 
dol., gintaro akimi žiedas, sida
brinis — 2 dol., o Vokietijoj 
toks pat — 10 dol. Kitose krau
tuvėse prekių trūksta. Didžiulė
je rūbų krautuvėje užtikau

nieko ne- giausi būti gera savo krašto 
tautos ambasadorė. Aš 
imsiuos daugiau dirbti 
žmonių laisvės ir 
Dirbsiu daugiau

— Liepos 6mūsų keliautojapa- 
liko Vilnių ir vėl traukiniu į 
Minską. “Traukinyje važiavo 
lietuvis ūkininkas. Vyko į Sibi
ro kariuomenės stovyklą, kur 
jis gyvena, kaip darbininkas.

„ Jis lankė savo šeimą Lietuvoje. 
Vežėsi maisto: lašinukų, sūrio 
kieto, kaip akmuo, džiovinto 
saulėje, labai skanios juodos 
duonos. Prasidėjo lietuviškos 
vaišės rusiškame traukinyje. 
Jis išsitraukė ir butelį “nami
nės”. Jos kvapas baisus”.

Tame pačiame perėjimo 
punkte į Lenkiją vėl laukimas 
ir tris ketvirčius valandos tar
dymas: “Kur buvai, ko buvai; 
su kuo kalbėjaisi, ar vežiesi ko
kių adresų iš Vilniaus, parodyk 
juos ir begalės kitų klausimų”. 
Baigus tardymą prisistato lie
tuvis pasienio sargybinis ir pra
deda pašnekesį. Klausimai to
kie patys, kaip ir prieš tai klau
sinė jusiojo ir ji įtaria, kad tai 
gal ne tik draugiškas pasikalbė
jimas, kaip lietuvio su Ameri
kos lietuvaite, bet antrasis tar
dymas — tikrinimas.

Per sieną vėl reikia laukti, 
kol kas perveš. Pėsčiai pereiti 
negalima. Pervažiuoja su ame
rikiečių ekskursijos autobusu ir 
vyksta ieškoti savo “Opelio”, o 
su juo vėl po Lenkiją, Vokieti
ją, Daniją ir drauge su juo, 
prekiniu laivu, į Montrealį — 
parodą ir namo — į savus na- 
-mučius, kuriuose dabar ir sė
dime ir kalbamės.

kokybės. Auksas ir
— “dcterinėse” 
brangus ir tik- vieną

to, o šis labai aukštas.” 
“Tarybiniai drabužiai,

vyriški, tiek moteriški atrodo 
baisiai. Jiems geriau tiktų “tar- 
binių” vardas, nes jie atrodo, 
kaip maišai (Baggy). Toks pras
tas pasiuvimas. Todėl moterys 
stengiasi siūtis pačios, ir tada 
jie būna tikrai gražūs. Žmonės 
sako, kad jiems būtų sunku gy
venti ir gražiau apsirengti, jei 
ne pagalba iš giminių Ameri
koje. Jie labai dėkingi Ameri
kos lietuviams. Žinoma “tarybi-

kad respublikonai yra 
amerikiečiai. Demokratai 
gau bičiuliaujasi su tautų 
vergėjais Sovietais ir, man 
rodo, kad jų tarpe yra net 
linkstančių į komunizmą”.

Nukrypę į Amerikos politiką, 
atsmveikinome ir aš išskubėjau 
namo. Mūsų mieloji keliautoja 
E. Baltrušaitytė yra įpusėjus 
rašyti “Vadovą Amerikos turis
tui”.

tėvių šalį Lietuvą. Visa tai 
mačiusi savomis akimis, aš

dy kūmoje

SUOMIŲ-SOVIETŲ KARAS

NAUJOS PLOKŠTELES

čių proga. Tai “Linskmų Kalė
dų” — nauja ilgo grojimo 
plokštelė, kurioje “Rūtos” lie
tuvių ansamblis įdainavo šias 
kalėdines giesmes: Leiskite 
rasą, Tyliąją naktį, Piemenė- 
lianas, 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.

tiek

"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 Jieva, Jievuže, Oi lau
kiau laukiau, Stikliukėlis ir 
Mergužėlė brangi. Dainuoja: R. 
Marijošius, V. Noreika, L. Aba
rius, A. Mikalauskaitė, A. Staš- 
kevičiūtė, S. Petkevičius, V. 
Daunoras ir mišrūs chorai. Iš
leido Eurotone Co. Kaina: mo
no 4 dol., stereo 5 dol.

1939-1940
Tokiu pavadinimu “Kario” 

žurnalo leidėjų pastangomis 
1967 buvo atspausdinta Tėvų 
Pranciškonų spaustuvėje Broo
klyne, N.Y., knyga, kurioje P. 
Žilys pateikia gana daug žinių 
apie Suomijos valstybės atsikū
rimą, jos kovas dėl laisvės ir 
nepriklausomybės, o ypač 
didvyriškas kovas prieš įsibro
vėlius rusus-bolševikus 1939- 
40.

Nors kariuomenė ir visa tau
ta desperatiškai kovojo su ke
lias dešimts kartų didesniu 
priešu ir buvo susilaukta pa
galbos iš užsienio, bet Suomija 
pagaliau turėjo nusilenkti už
puolikui ir priimti jo griežtus 
reikalavimus; atsisakyti dalies 
savo žemių ir padengti dideles 
karo išlaidas, kurios susidarė 
ne dėl Suomijos valstybės kal
tės.

Apie tai gal netektų iš nau
jo kartoti, kas atsitiko prieš 
28 metus, jei panašios tragedi
jos nebūtų pergyvenusi ir Lie
tuvos valstybė. Skirtumas tik 
toks, kad Suomija visomis išga
lėmis užpuolikui prįešinosi ir 
savo valstybę, nors kiek suma
žintu plotu, išlaikė. Tuo tarpu 
Lietuvoje tam pačiam užpuoli- 
kui nebuvo pasipriešinta, ir bol
ševikai nekliudomi užėmė kraš
tą ir pavergė tautą.

šis klausimas iki šiol nenu
stoja savo aktualumo tiek buvu
sių kariškių tarpe, tiek plačioje

lietuviškoje visuomenėje ir bū
tent: kodėl Lietuvos kariuome
nė nepasipriešino užpuolikui, t. 
y., neatliko pareigos, kuri jai 
buvo skirta?

Čia pat netrūksta iš visuo
menės pusės įvairių nuomonių 
ir patarimų (žinoma, po laiko) 
kaip Lietuvos kariuomenė turė
jo pasielgti, užpuolikui į kraš
tą įsibrovus.

Vieni aiškina, kad, į nieką Melsvas drugelis, Vandens leli- 
neatsižvelgiant, kariuomenė tu
rėjo užpuolikui priešintis, pasi
tikint vakarų demokratinėmis 
valstybėmis, kurios, atseit, būtų 
atėjusios Lietuvai į pagalbą.
Kiti sako, kad kariuomenė tu

rėjusi kovoti ir trauktis į kai
myninę valstybę. Toks, esą, 
simbolinis pasipriešinimas būtų 
buvęs naudingas, svarstant ne
priklausomos Lietuvos tolimes
nį likimą. Dar kiti galvoja, kad, 
į nieką neatsižvelgiant, kariuo
menė turėjusi kovoti ir garbin
gai žūti. Pasaulis būtų sužino
jęs, kokia narsi buvo Lietuvos 
kariuomenė. Atseit, istorijai 
būtų daug pasitarnauta.

Viena, tai veik netenka iš
girsti nuomonių: kada turėjo 
priešintis? Juk priešas tikrumo
je į kraštą įsibrovė ne 1940, 
bet metais anksčiau, kuomet į 
kraštą buvo įvesti priešo ka
riuomenės daliniai. Bet tuomet 
apie pasipriešinimą ir nepagal
vota. Priešingai — daug kas 
džiaugėsi, nes Vilnius buvo grą
žintas Lietuvai.

Taip, visokių neaiškumų ir 
kaltinimų kariuomenei yra 
daug, bet tiem kaltinimam at
remti balsų veik nesigirdi. Tie
sa, kartais bandoma aiškinti, 
kad nesipriešinta, nes nebuvusi 
paruošta kariuomenė. Kiti vėl 
sako, kad nesipriešinta, nes 
nebuvo tokio įsakymo. Tai taip 
ir baigiasi labai migloti paaiš
kinimai.

Todėl ir nenuostabu, kad ka
riškių tarpe ir platesnėje vi
suomenėje klausimas dėl ištiku
sios Lietuvą tragedijos nenusto
ja būti aktualus.

čia kaip tik į pagalbą gali 
ateiti išleistoji knyga “Suomių- 
Sovietų” karas. Skaitytojas ga
lės palyginti ano meto aplinky
bes tarp Suomijos ir Lietuvos. 
Pamatys, kaip ir kiek vakarų 
valstybės atėjo į pagalbą užpul
tai Suomijai. O jei pažvelgs pla
čiau į pokarinį laikotarpį, kiek 
demokratinės valstybės rūpina
si kitų reikalais* tai galės su; 
sidaryti visai neblogą vaizdą ir 
bent kiek paaiškės klausimas 
dėl kariuomenės laikysenos.

Ta pačia proga tektų atkreip
ti dėmesį į buvusius aukštesnio 
laipsnio karius, baitusius užsie
nyje mokslus, bei šiaip intelek
tualus,/stovėjusius arčiau politi
kos. Jie turėtų pasisakyti sa
vo nuomonę ir tuo lyg suma
žinti metamus kariuomenei vi
sai neužtarnautus kaltinimus.

Nebūtų savo laiku kariuome
nės, šiandien neturėtume -nei 
kam rašyti, nei ko rašyti. Rei
kia skaitytis, kad ne taip daug 
liko laiko, kai paskutinis nepri
klausomos Lietuvos karys nu-

(nukelta į 5 psl.)

ilgio ir 35 mylios pločio. Da- 
bartiniu laiku turi apie 2,250, 
000 gyventojų. Oficiali kalba 
yra ispanų, bet visur galima su
sikalbėti angliškai.

Gera vieta turistam atosto
gauti, nes 360 dienų į metui 

e. niitrutiit]in ir—»__ imi, yra saulėtos. Temperatūra vi-
ūkininkas, M tik ontęs t* Sibire, sad yra apie 80 laipsnių. Ir šią 

... . ... atrado Kolumbas 1493. čia
yra buvusi ispanų tvirtovė. 
Daugelį kartų buvo puolama 
anglų, prancūzų, olandų ir ki
tų. 1810 pripažinta salai savi
valdybė 1952 referendumo ke
liu ir JAV Kongreso patvirtini
mu dabar priklauso JAV.

Be kitų lietuvių grupės ke
leivių vyko ir inžinierius Jur
gis 
Elizabeth, NJ., vaistininko (jau 
mirusio) sūnus. Inž. J. Katilius 
turi nuosavą dirbtuvę Eliza
beth mieste ir gerai kalba ir 
mąsto lietuviškai. Be mūsų lai
vo planų ir specifikacijų ban
dė apskaičiuoti iš kiek atskirų 
dalių laivas yra pastatytas. Iš
aiškėjo, kad į šį laivą yra sudė
ta virš penki milijonai atskirų

kur ištrėmime iibuvo per 10 metų. 
Jau miręs.

E KELIONĖS PO VAKARI INDIJAS
6600, pasidalinę į dvi dalis 
tarp Olandijos ir Prancūzijos 
valdovų. Jau nuo 1648 Olandi
jos dalies gyventojai kalba olan
diškai, Prancūzijos prancūziš
kai, o bendra kalba — anglų.

Prekyba laisva ir be jokių 
mokesčių. Imigracija ir muiti
nės irgi laisvos ir be forma
lumų- Sienom atskirti yra me
diniai stulpai su atitinkamais 
užrašais ir abiejų valdovų res
pektuojami

Windward salos 'gubernato
riaus J. J. Beaujon pavaduoto
jas sveikino ir linkėjo atvyku-

Rotterdam laivu spalio 21 iš 
New Yorko uosto grupė lietu
vių kartu su kitais 912 ke
liauninkų ir apie tiek laivo per
sonalo išplaukėm į šiltus kraš
tus ir po 35 valandų kelionės 
išlipome Hamiltono uoste, Ber
mudos saloje.

Bermudos sala tuo yra ypa
tinga, kad čia nėra vandens, o 
pati sala yra apsupta Atlanto 
vandenynu. Naudojasi gautu 
vandeniu iš lietaus, ir todėl vi
sokių pastatų stogai yra specia
liai paruošti ir baltai nudažyti, 
kad lietaus vanduo nuo stogų 
subėgtų į skiepuose specialiai 
paruoštus indus išvalymui ir 
naudojimui.

Bermudos sala priklauso Di
džiajai Britanijai. Hamiltonas 
yra Bermudos sotinė ir pats di
džiausias prekybos centras; čia 
atplaukia apie 360 laivų į me
tus, nors patsai miestas turi tik
tai apie 3000 gyventojų. Ber- 
muda yra Anglijos seniausia 
kolonija iš 1609 metų ir čia 
veikia beveik visi Anglijos pa
pročiai, pav., krautuvės uždaro
mos pietų metu. Gausu iš Ang-

liūs, pirmiau gyvenusio

St. Thomas, Virgin sala

NAUJA ILGO GROJIMO 
PLOKŠTELE 

"Dainuoju jums, Aurelija".
Mano gitara, Meilės ilgesys,

jos, Aukso žiedai, Ąžuolų šla
mesys, Baltos rožės, Einu na
mo, Vasaros lapai, Jau niekad 
ir Mama. Lengvos muzikos ste
reo plokštelė — kaina 5 dol. 
(Persiuntimui 50 c.).

Liet, 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.

Ir vėl grįžtame į Vilnių. Ir ji 
kalba: “Vilnius puikus mies
tas, gražioje vietoje, prie upės, 
nuostabioje panoramoje, pil
nas senų architektūros pamink
lų, kuriem kontraste nauji-mo- 
dernūs pastatai. Istorinis Lie
tuvos miestas, švarus — gatvės 
plaunamos kasdien. Pats mies
tas mielas akiai ir širdžiai. Aš lijos atvežtų prekių. Susisieki- 
nesigailiu jį atlankiusi, nes mas kaip ir Londone ->-va- 
mačiau savo prosenių šalį. Aš riuojama iš kairės. Automobi- 
labai laiminga. Viskas, ką ma
čiau, labai gražu. Aš norėčiau 
pamatyti visą Lietuvą, bet da
bartiniu laiku, kai Lietuvą 
pavergęs Sovietų komunizmas, 
aš ten nenorėčiau gyventi”.

“Už geležinės uždangos vieš
patauja vargas, skurdas, baimė, 
teroras, nelaisvė. Rusai išnau
doja vietinius gyventojus ir tu
ristus kiekviename žingsnyje.

Darbininko kalendorius 1968 
metam jau siuntinėjamas vi
siem laikraščio skaitytojam. Iš
laidom padengti prašoma paau
koti bent 1 dol. Kalendorius 
pritaikytas prie Lietuvos nepri
klausomybės atgavimo 50 m. 
sukakties minėjimo — viršelį 
puošia trijų spalvų Lietuvos 
Vytis. Piešė Paulius Jurkus. No
rį gauti daugiau kalendorių 
kreipiasi į Darbininko adminis
traciją, 910 Willoughby Avė., 
Brooklyn, N.Y. 11221.

Visą laiką kelionė buvo sėk
minga, ypač oras buvo šiltas ir 
sausas. Laivo visiškai nesupo— 
laive jautėmės kaip dideliame 
moderniame viešbuty.

A. S. Trečiokas

JAV Virginijos sala yra apie 
40 mylių Į rytus nuo Puerto Ri
co. Sala yra 13 mylių ilgio ir 
iki 3 mylių pločio. Saloje gyve
na apie 17,000. JAV perėmė 
Virginijos salas iš Danijos 
1917, pirmo pasaulinio karo 
metu, Panamos kanalo saugu
mo sumetimais.

Virginijos salas atrado Ko
lumbas 1493. Nuo to laiko sa
las valdė net 7 valstybės, vie
na po kitos. Dabar salą valdo 
prezidento paskirtas gubemato- 
rius, i kurio rūmus veda 9 9 
laiptai.

Sala daro pažangą prekybo
je. Amerikiečiams čia gera vie
tą atostogauti. Pragyvenimas 
nebrangus.

San Juan, Puerto Rico
Ketvirtas ir paskutinis mūsų 

laivo sustojimas spalio 27 San

lių prieš 20-30 metų visiškai 
nebuvo, o dabar pilna, kaip 
New Yorko mieste.

St. Martai Netherland 
Windward sala

Antras mūsų sustojimas bu
vo spalio 25 Cnraoao, apie 550 _____________________ ____
mylių nuo Pietų Amerikos pa- juan seniausias ir didžiausias 
krašiSo. Sala 37 kvadratinių 
mylių, gyventojų yra apie

ir

Adv. M. ŠVEIKAUSKIENĖ sutiko šia
me laikraštyje duoti paaiškinimų ir pa
tarimų ieiatnHMs klausimais Darbininko 
skaitytojam. Klausiant reikia pažymėti, 
ar skaitė Darbininką. Klausimai siųstini . 

’ jos adresu: Mrs. M. L. Šveikauskas — 
Attomey-at-Law, Co-operative Bank 
Plaza, 1864 Centre St., We$t Roxbury, 
Mass. 02132.

ATSAKYMAI TEISINIAIS 
KLAUSIMAIS

miestas Pnerto Rico (Rkh Port) 
saloje, kuri yra apie 100 mylių

Lietuviu keleivių^nipt pietų metu Rotterdam laive, lt k. | CU Ieva Trofctoktena, «. fmiuiun*, V. torte-

ARTAI JAU APLEIDIMAS? 
KbNNimas

Esu lietuvaitė, - čia gimusi. 
Jau 16 metų esu ištekėjusi, ir 
mes turime vieną sūnų, 8 me
tų. Mano vyras yra dirbęs viso
kių darbų, o per paskutinius 6 
metus jis yra “salesman”. Jis 
dažnai važinėjasi, anot jo, pre
kybos reikalais: namuose būna 
tik retkarčiais. Prieš maždaug 
metus jis man pranešė, kad jo 
bendrovė ji perkelia į Ohio 
valstiją, kad, ten būdamas, jis 
irgi važinėsis ir pardavinės 
krautuvėm Ohio apylinkėse. 
Jau kurį laiką prastai sugyve
name, dang ginčų ir nemalonu
mų, bet jis man duoda užten
kamai pinigų pragyvenimui, to
dėl aš kenčiu ir tyliu.

Kai jis man pranešė, kad jis 
turi persikraustyti gyventi į 
Ohio, aš jam pasakiau, kad 
aš nepaliksiu savo giminių ir 
namų. Vaikas čia lanko mokyk
lą, turiu savo tėvus, seserį, 
ir brolį, e svetimame krašte, vy
rui išvažiuojant, pasilikčiau vie
na. Vyras supyko, bet šiaip nie
ko daugiau nesakė. Jis dabar

gyvena Ohio ir atvažiuoja pas 
mus kartą į mėnesi, o kartais 
dar rečiau. Ar aš galėčiau jį 
kaltinti “desertion”, kad jis 
mane paliko su vaiku ir be ma
no sutikimo išvažiavo kitur gy
venti? Jei jis taip nesiskaito su 
žmona, kam man su juo gyven
ti?

Massachusetts
Atsakymas

Tamstos vyras pasiūlė va
žiuoti su juo Į Ohio, kai jo 
darbdavys jį ten siuntė. Tams
tos, kaip žmonos, pareiga yra 
vykti ten, kur vyras vyksta 
nuolatiniam apsigyvenimui sa
vo darbo reikalais. Jeigu vyras 
būtų išvykęs, turėdamas gal
voje Tamstą nuolatiniai palik
ti, be Tamstos sutikimo ir be 
pateisinamos priežasties, tai rei
kalas butų kitoks. Tamstos at
sisakymo vykti su vyru į Ohio 
nurodomos priežastys nėra tei
siniai pakankamos. Vyras nega
li būti “kaltinamas” Tamstą pa
likęs, tačiau vyras galėtų Tams
tos elgesį aiškinti kaipo “deser- 
tion”.

thuanian. Puikus lietuvių kal
bos vadovas su 40 pamokų, 
gramatikos priedu, skaitymais 
ir žodynėliais. Tekstas ir paaiš
kinimai anglų kalba. Nemo - 
kantiem ar nedaug mokantiem 
lietuviškai — puiki galimybė iš
mokti. Parengė L. Dambriūnas, 
A. Klimas ir W.R. Schmalstieg. 
Išleido lietuviai pranciškonai 
Brooklyne. 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 užsisakyti:

DARBININKAS
910 Willoughby Ava. 
Brooklyn, N. Y. 11221



BAKBHIiMKAS

Paminėjo J. Rajecko sukaktį
L. B. WashingtoBO apylinkės 

valdybos jėgomis buvo suruoš
tas pagerbimas Lietuvos atsto
vui Juozui Kajeckui 70 metų 
proga. Vaišės įvyko spalio 28 
Willard viešbutyje, kur susirin
ko būrys. Washingtono lietuvių 
ir svečiai iš Baltimorės, Phila
delphijos bei New Jersey. Po
būvį atidarė L. B. apylinkės 
pirm. Kazys Vasaitis, trumpai 
peržvelgdamas atstovo Juozo 
Kajecko darbingai nueitą ke
lią Lietuvos tautai. Vakaro in- 
vokaciją sukalbėti buvo pa
kviestas prel. Liudvikas Mende
lis.

Po vakarienės dr. Domo Kri
vicko paskaita apie Lietuvos 
atstovybių darbus bei svarbą į- 
vairiose valstybėse. Be labai il
gos eilės sveikinimų laiškais, 
telegramom ir telefonais, jubi- 
liejatą asmeniškai sveikino: po-

ŽINIOS tt WASHINGTON, DC
jos uždavinius bei siekius. Po 
sveikinimų moksleiviai išpildė 
meno programą: Rusnė Vaitku
tė padeklamavo eilėraščių, Ma
rytė Dambriūnaitė pianinu pa
skambino liaudies dainų pynę 
ir visa grupė paskaitė ištrauką 
iš Vinco Krėvės raštų. Užbai
gai moksleivių kuopos pirm. A. 
Dambriūnas tarė žodį naujai 
priesaiką davusių vardu, šven
tės rengimu rūpinosi sen
draugių skyriaus valdybos na
riai.

Aldonos Malėnaitės ir dr. Al
gimanto Galinio vestuvės įvyks 
lapkričio 18 Svč. Trejybės baž
nyčioje, Washington, D. C. Jau
nieji po vestuvių išsikelia į Flo
ridą, kur jaunasis atlieka kari
nę prievolę laivyne.

Washingtono Lietuvię Tech-

VISUR

prel. Balducci, Latvijos atstovas 
dr. Spekke, Estijos generalinis 
konsulas Jaakson, artimiausios 
lietuviškos parapijos klebonas 
prel. Mendelis, Balfo pirm, ku
nigas V. Martinkus ir Washing- 
tono Lietuvių Technikos ir 
gamtos mokslų draugijos atsto
vas Mažeika. L.B. rytinės apy
gardos pirm. Balys Raugas ne 
tik sveikino žodžiu, bet taip pat 
atvežė dovanų dail. Romo Vie
sulo litografijos darbą. Baltimo-

rėš L. B. pirm. J. šilgalis irgi 
apdovanojo J. Kajecką dail. A. 
Tamošaitienės paveikslu ir pa
sveikino šiltu žodžiu. Washing- 
tono LB. ir vakaro dalyviai pa
dovanojo skulptoriaus Donato 
Buračo medžio reljefą pavadin
tą “Žmogaus sūnus*.

Pobūvis užbaigtas gražia me
no programa. Nauja poetė iš 
Baltimorės Stasė Sakytė pa
skaitė pluoštą turiningų ei
lėraščių, Daiva Puzmauskaitė 
gitarai pritariant padainavo ke
letą senų liaudies dainų. Sklan
dus vakaro pravedėjas buvo 
Antanas Vasaitis.

Kristaus Karaliaus šventė 
atšvęsta spalio 29 Dieviškojo 
Eganytojo seminarijos koply
čioje. Mišias aukojo ir pamoks
lą sakė Svečias iš Providence, nikę ir Gamtos Mokslų Draugi- 
RJ. —- kun. V: Martinkus. Po ją buvo sušaukusi susirinkimą 
mišių, bažnyčioje iškilmingą lapkričio 4 p. Kindurių namuo- 
priesaiką davė šie vyresnieji Se. Pirmoje susirinkimo dalyje 

nariai aptarė savo tolimesnę 
veiklą ir ALIAS pirmininko 
pranešimą apie ateinančių me
tų visuotiną suvažiavimą Cleve- 
lande ir parodą. Antroji susirin
kimo dalis buvo visai lietuviš
kajai Washingtono visuomenei, 
čia Zigfridas Vaitužis, kuris 
ruošia doktoratą mikrobiologi
jos srityje, skaitė paskaitą 
“Elektroninis mikroskopas ir 
jo pritaikymas medicinos tyri
nėjimuose”. Paskaita buvo 
pailiustruota filmu, šiai organi
zacijai vadovauja: Stepas Kin
durys — pirm. Zigfridas Vaitu
žis — sekretorius ir Algiman
tas Dargis — iždininkas.

Genė B.V.

Lietuvos atstovo J. Rajecko pagerbime programą tšpHde Daiva Puzinaiti. Priekyje ii k. į d- Auirotienė, An- 
kudienė ir dr. Ankuda. Niiotr. Tado Vasaiėio

- Lietuvių Fondo lėšų skirs
to komuijon iš fondo tary- 
j paskirti dr. Petras Kišie- 
s, dr. Gediminas Batukas ir 
r. Antanas Šantaras, iš LB 
įtro valdybos — inž. Bro- 
is Nainys, mokyt. Jonas Ka
ltūnas ir Dalia Tallat-Kelpšai-

— Nijolė Zobarskaitė, New 
orko St. Johns universitete 
jstanti amerikiečių literatūrą, 
vertė Aloyzo Barono romaną 
Trečiąją moterį” į anglų kal- 
ą. Ateinančių metų pavasarį 
ertima išleis Manyland Book

moksleiviai ateitininkai: Min
daugas Aistis, Antanas Dam
briūnas, Marytė Dambriūnaitė, 
Joana Vaičiulaitytė, Rusnė 
Vaitkutė, Linas Vaitkus, Aure
lija Zundytė ir Kazys Zunde.

Seminarijos valgykloje pa
valgius pusryčius, naujuosius 
ateitininkus raštu sveikino 
moksleivių centro valdybos pir- 
min. R. Laniauskas, asmeniškai 
— kun. V. Martinkus, mokslei
vių darbšti globėja Elvyra šikš
niu tė — Vodopalienė, iš lietu
vių atstovybės Washingtone dr. 
St. Bačkis ir šios šventės ren
gėjas Jonas Vaitkus. Arvydas 
Barzdukas, perdavęs ateitinin
kų federacijos valdybos svei-

Baltimorės žinios
šv. Alfonso parapijos metinė 

vakarienė buvo lapkričio 12 
parapijos mokyklos salėje. Žmo
nės pradėjo rinktis po 4 vai., 
pati vakarienė buvo 5 vai. Šei
mininkės buvo pagaminusios 
daug gardžių valgių. Po vakarie
nės šokiam grojo Jono Lekevi- 
čiaus orkestras. Klebonas prel. 
L. Mendelis viešai padėkojo va
karienės rengėjam.

C.Y.O. lapkričio šv. Alfonso 
mokyklos kambariuose rengia 
ledų vakarienę, kuri prasidės 8 
v. Bus ir šokiai.

Suaugusių klubas lapkričio 
26 rengia austrių vakarienę 
(Oyster Roast). Tokios rūšies 
pobūviai paprastai sutraukia la
bai daug žmonių.
Sodalietės bingo žaidimus ren

gia lapkričio 26, sekmadienį, 
' šv. Alfonso salėje. Veiks ir bu

fetas. Visas pelnas skiriamas 
Kalėdų dovanėlėm, kurios bus
išdalintos lietuviam seneliam, 
esantiem įvairiose senelių prie
glaudose Baltimorėje. Sodalie
tės kviečia visus atsilankyti į 
žaidimus ir tuo paremti jų lab
daros žygius.

Jonas Žilis, ankstesnės kar
tos lietuvis, po sunkios ligos 
mirė Bon Secours ligoni
nėje lapkričio 3. Velionis, 
kai buvo jaunesnis, turėjo sa
vo restoraną Annapolis gatvė
je. Gedulingos mišios už 
sielą buvo šv. Alfonso bažny
čioje lapkričio 6. Palaidotas 
ly Redeemer kapinėse.
liūdusios dukros Izabelė, Mary 
tė ir Konstancija.

Jonas Obelinis

PHILADELPHIJOS ŽINIOS
doje apdegęs odą, guli Abing- 
ton Memorial Hospital, odos at- 
auginimo operacijai.

A. a. kun. Juozas čepukaitis, 
pirmasis Šv. Andriejaus parapi
jos klebonas, mirė prieš metus, 
lapkričio 11. Jo mirties metinių 
proga, pamaldose už velionies 
sielą, dalyvavo vysk. Vincentas 
Brizgys, prel. Juozas Končius, 
prel. Vito Mąrtusevičius, kun. 
Stasys Raila, Philadelphijoje gy
veną lietuviai kunigai ir dido
kas būrys parapiečių. Pamal
dos įvyko lapkričio 11 šv.An
driejaus parapijos bažnyčioje.

Rudeninis parengimas -va
karojimas Šv. Andriejaus para
pijos naudai įvyks lapkričio 
19 parapijos salėje, prie 19th ir 
North gatvių. Pradžia 4 popiet.

Philadelphijos ir apylinkių 
lietuviam, pagal L. Bendruo
menėje turimus adresus, išsiun
tinėtas laiškas su informacija 
apie jubiliejinių metų minėji
mą. Dėl adresų trūkumo laiš
ko negavusieji, kviečiami at
siųsti savo adresą Juozui Ar- 
džiui, 311 Chelten PKY, Cer- 
ry Hill, N. J.

Kristaus Valdovo minėjimą su
ruošė Philadelphijos ateitinin
kai. Po pamaldų šv. Andriejaus 
bažnyčioje, visi buvo pakviesti 
salėn bendrų pusryčių, po ku
rių buvo dr. Česlovo Masaičio 
minėjimui skirtas žodis ir trum
pa meninė programa.

Lituanistinių mokyklų mo
kytojų konferencija, kurią or
ganizuoja L. Bendruomenės 
Pietryčių apygardos valdyba, 
įvyks gruodžio 3 Baltimorėje, 
Lietuvių Klubo patalpose, 851 
Hollins St. Programoje — An
tano Masionio paskaita, mokyk
lų vedėjų pranešimai, bendros 
mokslo metų užbaigos aptari
mas ir daugelis kitų klausimų.

Pirmasis Pabaltiečių koncer
tas, surengtas Pabaltiečių Ko
miteto lapkričio 4, praėjo sėk
mingai. Dalyvių buvo apie 300. 
Programa buvo marga, tauti
nė. Estai pasirodė su soliste ir 
choru, latviai parodė savo tau
tinius šokius ir vyrų oktetą, lie
tuviai pasiuntė, .scenon jau ge
rai pralavintus gyvai ir laisvai 
šokančius žilviniečius. Išskirti
nai atžymėtina mūsų smuikinin
kė Brigita Punipolytė, išpildžiu
si Beethoveno sonatos smuikui 
ir fortepijonui pirmąją dalį, 
Brucho koncerto G minor pir
mąją dali ir Jacob Gabe —Jea- 
lousy. Malonu pažymėti, kad ša
lia talento ji turi ir pakanka
mai valios ir užsispyrimo ne
nutrūkstamai lavintis. Gal dėl 
to, sU kiekvienu nauju pasiro
dymu mūsų tarpe, mes ja vis 
daugiau džiaugiamės. Pianu 
grojo Norma Weintraub.

Koncerto metu dalyviai buvo
pakviesti į kitą bendrą pabal
tiečių parengimą — banketą 
Sheraton viešbutyje, ruošiamą 
jubiliejinių metų proga. Jis į- 
vyks kovo 9.

Inž. Algis Gečys, prieš me
tus sprogimo nelaimėje Kana-

Suomiy karas
(atkelta iš 4 psl.) 

keliaus amžinybėn, o visus pra- 
Cikoto eities įvykius aprašinės visai 

pašaliniai asmens.
B Ir ko tektų laukti iš kaikurių 
■ rašto žinovų, kai dabar, esant

\ B gyviem liudininkam, prade-
da aiškinti, kad Lietuva jokios 

B tragedijos nepergyveno, o prie-
B šingai tik dabar gerovė Lie-
B tuvoje suklestėjo, čia jau sun-
B kiau pasakyti, kur baigiasi pik-
B ta valia ir prasideda didžiausia
B nenuovoka.

Šiandien, kuomet turime pa- 
B kankamai lietuviškos spaudos,
B o taip pat gyvų liudininkų, ku-
■ rie patys viską matė ir pergy-
B veno, būtų labai pageidaujama
B kuo daugiau patirti nuomonę
B apie įvairius įvykius. Jei kar-
B tais mūsų laikraščiam kaikas

. B nebūtų priimtina, tai labai pa- 
— \ B lankios sąlygos, ypač, kariuo-

B menės įvairiais klausimais rašy-
t* Ramovėnų leidinyje “Kary
je”. Tai būtų bent kokia para- 

B ma “Kariui" ir tuo pačiu pasi- 
Bi tarnautų ir visuomenei.

Nuotr. K. Cikoto ' Salietis

mūsų veiklą, pasišokome ir pa
silinksminome. Vaišingų šeimi
ninkų buvome skaniai pavaišin
ti.

Rytojaus dieną dalyvavome 
iškilmingose pamaldose, kurias 
atlaikė prel. J. Končius. Po pa
maldų įvyko Kristaus Karaliaus 
minėjimas. Labai gražiai pa
ruoštą paskaitą skaitė dr. č. 
Masaitis iš Md. Meninę dalį at
liko jauniai ir moksleiviai atei
tininkai.

Minėjimui pasibaigus, virš 
30 nuvykome į Collegeville, 
Pa., kur bendrai pietavome 
prie švediško stalo ir pasivai
šinome labai neįprastu maistu. 
Buvo tikrai įdomi pramoga.

Atsisveikinom su svečiais jau 
temstant ir išsiskirstėme pui
kioj nuotaikoj dėkingi visiems 
mums pagelbėjusiem, o ypač 
pp. Vaškeliams už gražų pri
ėmimą ir kuopos globėjam T. 
Gečienei ir J. Gailai už rūpes
tį-

Dabar vėl kviečiame New 
Yorko bendraminčius sugrįžti 
ir kitų kuopų narius atvykti į 
mūsų ruošiamus rudens šokius, 
kurie įvyks lapkričio 25 šv. An
driejaus parapijos salėje.

Prašome nepamiršti. Visus
JUDRUS SAVAITGALIS PHI- kviečiame ir laukiame. R J. 
LADELPHIJOS MOKSLEIVIAM

ATEITININKAM
Spalio 25 turėjome nemažai 

svečių bendraminčių iš New 
Yorko. šeštadienį pas Danutę 
Vaškelytę, turėjome bendrą su
sirinkimą, kuriame dalyvavo ir 
SAS centro valdybos vicepirm. 
stud. ~ ~ 
gos. 
stud. 
taką 
miai 
mo pasidalinome mintimis apie

— Los Angeles Lietuvių 
ronto Bičiulių skyrius gruo- 
žio 16^ ruošia nepaprastą lite- 
atūros vakarą, kuriame daly

vaus du poetai — Lietuvos vals
tybinės premijos laimėtojai — 
Bernardas Brazdžionis ir Jonas 
Aistis. Programoje dar daly
vaus rašytojai Juozas Tininis, 
Alė Rūta ir Jurgis Gliaudą bei 
poetai Elena Tumienė ir Pra
nas Visvydas. Dailaus skaity
mo meno meisterė 
kialienė skaitys J.

Dalila Mac-
Aisčio pro-

K.Č.

E. Bradūnaitė iš Chica- 
Puikų referatą paskaitė 
R. Salytė apie reklamų į- 
šių dienų jaunimui. Įdo- 
išklausėme. Po susirinki-

ZARASIŠKIŲ KLUBAS 
CHICAGOJE

Chicagoje veikia zarasiškių 
klubas, įsikūręs prieš 32 me
tus. Klubo tiksluose šalia lab
darybės dar buvo įrašyta kul
tūra ir mokslas. Pradžioje bu
vo priimami tik kilę iš Zarasų 
apskričio. Tačiau su laiku klu
bas buvo praplėstas, nes zara
siečiai buvo vedę nezarasietes, 
arba mergaitės ištekėjusios už 
kitų vietovių lietuvių. Taip pra- 
plėtus klubą, trumpu laiku į- 
stojo per 300 naujų narių. Iš
augo ir klubo turtas.

Buvo visur atstovaujamas 
Zarasų gražusis kraštas, rengia
mi minėjimai, vakarai, išky
los. Nario mokestis tik 1 dol. 
metam. Per tūps 32 metus lab
daros reikalai^ klubas paauko
jo apie 5000 dol. Nors klubas 
neblogai laikosi, bet senieji iš
miršta. Per 32 metus mirė 80 
narių. Naujieji ateiviai kažko
dėl klubo neparėmė, nors juos 
klubas rėmė, kai buvo tremty
je, Vokietijoje.

Klubo šių metų paskutinis 
susirinkimas bus lapkričio 26, 
sekmadienį, 1 vai. popiet. 
Hollyvvood svetainėje. 2417 W. 
43rd. St., Chicagoje. Nariai ir 
narės kviečiami atsilankyti. Bus 
renkama valdyba 1968 me
tam. James Tarutis

HARTFORD, CONN. 
DU "AIDO" CHORO

KONCERTAI
Lapkričio 18, šeštadienį, L. 

A.P. klubas rengia “Aido” cho
ro koncertą, kuris bus didžiojo
je klubo salėje, 227 Lawrence 
St., Hartford, Conn. Pradžia 
7:30 vai. vak. Įėjimo auka 
$1.50. Po koncerto bus šokiai, 
bufetas ir kita.

Sekmadienį, lapkričio 18 
“Aido” choras vyksta į Water- 
burį, Conn., ir ten duos kon
certą Lietuvos kariuomenės at
sikūrimo minėjime. Minėjimą 
rengia Lietuvos kariuomenės 
veteranai — ramovėnai. Pra
džia 3 vai. popiet. J. Bernotas

"NUODĖMINGAS ANGELAS" 
WATERBURYJE

Bostono Dramos sambūris 
lapkričio 12 Waterburyje suvai
dino Petro Vaičiūno 5 veiksmų 
pjesę “Nuodėmingas angelas”. 
Pakvietė Waterburio Lietuvių 
Bendruomenė.

Vaidinimas pasigėrėtinas. Ar
tistai įsijautę savo rolėse. Reži
savo Aleksandra Gustaitienė, 
dekoracijos dail. Viktoro Viz- 
girdo, šokį parengė T. Babuš- 
kinaitė, apšvietimą ir m u z i - 
ką tvarkė Romas Šležas, grimą 
— Stasys Santvaras.

Publikos buvo, palyginti, ne
daug ir ta pati iš kitų kolonijų. 
Kun. Ruokis buvo apsilankęs 
iš už kelių šimtų mylių pasižiū
rėti ir pasigėrėti puikiu lietu
vių pasisekimu...

Po vaidinimo sambūriui buvo 
įteiktos gėlės. Ta proga buvo 
pagerbtas laureatas rašytojas 
A. Gustaitis, žodį tarė p. Vait
kus.

Po vaidinimo Bendriiomenės 
valdyba surengė sambūriui kuk 
lias vaišes. Buvo pasidalyta 
mintimis, pasidžiaugta nuveik
tais darbais. B.

— Apie Lietuvą
laisvės kovą jau ne vieną kar
tą labai palankiai atsiliepė če- 
koslovakų biuletenis “The Am- 
bassador”, leidžiamas anglų kal
ba. Paskutiniame numeryje ne
maža vietos skirta Lietuvos rei
kalam. Šį kartą netik ištisai at
spausdino Dalias, Texas, radijo 
programos kalbą apie Lietuvos 
laisvės kovą, bet patalpino ir 
konsulo dr. J. Bielskio kalbą, 
pasakytą Baltijos laisvės susi
rinkime Los Angeles birželio 
11. Šalia to biuletenis įsidėjo 
ir kelias trumpesnes žinutes. 
Biuletenį leidžia čekoslovakų 
krikščionių demokratų sąjunga 
išeivijoje su centrais Miunche
ne ir New Yorke bei atstovais 
kituose miestuose. Biuletenis 
leidžiamas dideliu tiražu ir siun
tinėjamas amerikiečių spaudai, 
įtakingiem politikos, kultūros, 
švietimo darbuotojam, bibliote
kom ir kitokiom ištaigom.

(KDI)

ir lietuvių

— "Karaliaus Mindaugo" kan
tatos atlikime pasirodys specia
lus solistų kvartetas, kurį suda
ro Margarita Momkienė, Jonė 
Bobinienė, Julius SavrimaviČius 
ir Vaclovas Momkus.

— Dr. Vytautas J. Bieliaus
kas, Xavier Universiteto pro
fesorius ir psichologijos depar
tamento vedėjas, buvo išrink
tas “The Ohio Psychological 
Association” Board of Exami- 
ner nariu. Ta proga* “The O- 
hio Psychologist” įdėjo prof. 
Bieliausko nuotrauką su plačiu 
jo profesinės veiklos aprašymu. 
Paminėta, kad jis yra autorius 
virš 100 knygų ir žurnalo 
straipsnių anglų, prancūzų, vo
kiečių ir lietuvių kalbomis ir 
kad jis yra šiame krašte laiko
mas H-T-P egzamino autorite
tu. (LIC)

— Religija ir kūrybinė lais
vė. Tokia tema bus nagrinėja
ma religinės sekcijos simpoziu
me, Kultūros kongreso metu. 
Psichologija, literatūra, menas 
ir muzika bus pagrindinės sri
tys, kurių ribose bus gvildena
mas religijos ir kūrybos san
tykis. Simpoziumo dalyviai: dr. 
V. Bieliauskas, dr. K. Keblys. 
dail. K. žoromskis ir muz. J. 
Strolia.

— Atsisveikinimas su Puti
nu, skirtas jo mirimui atžymė
ti, Chicagoje numatytas atei
nančių metų vasario 3. Atsi
sveikinimą ruošia Pedagoginis 
Lituanistikos Institutas. Ry
šium su tuo yra kvięčidmi at
siliepti visi buvusieji prof. V. 
Mykolaičio-Putino klausytojai, 
gyvenantieji išeivijoje. Kuriuo 
tikslu prašomi atsiliepti, smul
kiau bus pasakyta atskiru laiš
ku kiekvienam atsiliepusiam. 
Atsiliepimo laukiama iki gruo
džio 1 d. šiuo adresu: P. L, In
stitutas. 5620 S. Clarėmont 
Avė.. Chicago. Illinois 60636, 
USA. -
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DIAMOND AUTO 
BODY and FENDER

37 MARCY AVĖ. 
JERSEY CITY, NJ.

CalU 201 433 - 9429

General 

Investigation 

Associates

817 INMAN AVĖ. 
COLONIA, N.J.

Call: 201 382-2050

MEMLO
COACH DINER

Open 7 Days A Week
Fine Food & Excellent

Service
We Serve the Best Cup of 

Coffee in Town

U.S. HIGHWAY NO. 1 
METUCHEN, N. J.

Call: 201 549-4611

Hangsterfers 
Laboratories

Ine.
OGDEN ROAD
MANTUA N.J.
— 609 468-0216 —

Specializing in Metai Working 
Lubricants for Processing 

Hard Metals - Stainless Steel
Chrome - Niekei - Inconel & etc.

For
Cutting - Broaching - Drawing

Swiss Automatics

SAVINFS
Weddings & Banquets .

DISTINCTIVE CATERERS

527 NEWBRIDGE AVĖ.
EAST MEAD0W, 

LONG ISLAND

Call: 516 IV 3-8444

GLOVER 
BOTTLED GAS 

CORP
675 MEDFORD 

ROAD 

PATCHAGUE, 
LONG ISLAND

Call: 516 GR 5-3121

PARKWAY
DINER

For The FINEST 
Of FOOD!

We Cater To The Family

3007 E. TREMONT AVĖ. 
BRONX

SY 2-2833

HAPPY THANKSGIVING DAY
Rudolph

E. Spagnola
Agent 

State Farm
INSURANCE 
COMPAN1ES

Auto - Life - Fire 
Homeowners

U.S. Highway No. 46 z 
Ledgewood, N .J.
Call: 201 584-5888

GRIGGS
FORD

Ine -~

390 ELIZABETH 
AVENUE
N e w ar k.

Call: 824-5300

BARD MANOR 
SERVICE 
STATTON

1127 Richard Terrace, S.I.
— Open 7 Days A Week — 

We Do General Auto 
Repairs

The Key to Our Success 
is Yču Our Satisfied 

Customers
Call GI 7-9710 

Ask For Mr. Green

TRIMMERS 
MEMORIAL 

Funeral Home
For 

INTEGRITY 
DEPENDABILITY 

and 
ETHICS

12 Center Street 
Clinton, N. J.

Call: 201 735-7613

D A N E E
NURSING HOME

A Home Away From 
Home

Good Food and Excellent
Care 

Reg. Nurse in Constant 
Attendance

Catholic Church within 
the Area

Otterhold Road 
Mt. Glenn ..Lake 

West Milford, NJ.
Call: 201 697-6368

LARSEN

RAKINO

COMPANY

732 HENRY ST. 
BROOKLYN

— Call: MA 5-1600 —

Happy <n*d Joyous 
THANKSGIVING

To AU Our Friends and
Parishoners

ST? MARY’S 
CHURCH

1008 49th Avė. 
Long Island City, N. Y.

4- ST 6-3113 +

BROWN’S
LOBSTER

HOUSE
Fine Food & 

Excellent Service
A FAMILY RESTAURANT

, BAYSIDE DRIVE
POINT LOOKOUT

o Call: 516 GE l-3196or 98

Ask for Elaine & Jim Brown

EDIE ADAMS 
CUT and CURL

Late Nite 
THURS. & FRI.

3844 NOSTRAND AVĖ.
BKLYN

Call: 769-6425 ... •„

BELL PORT 
DELICATESSEN

Prop. James Coleman & 
Peter Lotzer

We Specialize in 
Catering

Call 516 AT 6-0444

124 MAIN STREET

BELLPORT, L.I.

BRUNO 
LIMOUSINE 

Service 
Ine

Late Model, Air 
Conditioned Chauffeured 

Limousines
Weddings — Airports 

Theatre Parties .

Call 729-6700 
No Answer Call: 357-5312

GOLDSTEIN
& COMPANY 

Insurance 
Adjustors

111 JOHN STREET 
NEW YORK CITY

Call: BE 3-6464

NIPPES NURSERY FURNITURE
Complete Stock of Childrena 
Furniture ,High Chairs, Baby 

Carriages. Doll Carriages 
Open Friday till 9 PM.

147 E. Main St. Bayshore, L.I.
516 MO 5-0484

M. TROTTA & SONS 
Ine.

SCRAP METALS 
BOUGHT and SOLD 

“Since 1907"
— Highest Prices Paid —

Prompt Pick Up 
218 Glen Cove Avė. 

GLEN COVE
(516) OR 6-9300

Thanksgiving Day Greetings 
To Ali Our Friends!

EDENWALD 
CONTRACTING 

CO.
General Contračtors 

151-45 SIXTH ROAD
VVHITESTONE, NEW YORK

— [212] IN 1-3000 —

Thanksgiving Day Greetings 
To Ali of Our Friends!

St. Brigids
R. C. Church

POST AVĖ. 
WESTBURY, L. I.

(516) ED 4-0021

HAY DO 
PROVISIONS

FOR THE FINEST OF
MEATS

107 Main Street 
Newark, NJ.

Call: 201 623-1207

BRAUN
EQUIPMENT
MFRS OF SODA 
FOUNTAINS and 

RESTAURANT 
EQUIPMENT

83 CHAMBERLAIN AVĖ.
EAST PATERSON, NJ.

Dial: 201-791 -5686-7

LAKEWOOD 
WATER 

COMPANY
432 CLIFTON 

AVENUE

LAKEWOOD, N.J.

CALL: 201 363 -1282

Heritage Hali
Nursing Home

A Home Away From 
' Home

524 Hamilton Road W
New Shrewsbury, NJ.

Call 201 776-8700

Thanksgiving Day Greetings 
To Ali Our Friends 

WALKER MEMORIAL BAPTIST 
CHURCH

37 WEST 116 ST.
N. Y. C.

EN 9-0480
Rev. Ivor Moore Pastor 

“We Appreciate Your Co-operation 
in Our Building Fund.”

PETRUCELLI
t Electric Company

High Voltage decorating 
is what your home or busi- 
ness needs. We specialize 
in catering to our custo
mers, to help them live & 
work pteasantly in this 
wonderf ui W o r 1 d o f 

Electricity.
Reduced prices for 

Senior Citizens
1775 Middle Country Rd. 

Office: 516 - 588 - 9344
Home: (Eve.) 516 - 588-0891

GRAŽI KALĖDŲ DOVANA
Trys ilgo grojimo plokštelės už 6 dol. (su persiuntimu JAV)

"TEŽYDI VĖLIAI LIETUVA", Lietuvos Vyčių choro, vadovaujant 
muz. Faustui Stroliai? {dainuota 17 lietuviškų dainų: Eisim girion. 
Beauštant! aušrelė. Vištos, Oi. motinėle. Mergaitė, Kas tas miežio 
grūdas. Gieda gaideliai. Per Klausučių ulytėle. Laisvųjų daina, Man 
liūdna. Daina, daina. Vežė mane iš namų, šią naktelę. Tu, mano 
motinėle. Pasisėjau žalią rūtą. Sėdžiu po langeliu ir Vyčių himnas.

PAVERGTOS TĖVYNĖS MUZIKA Nr. 1, įdainuota solistų Ir chorų 
12 liet, dain;: Sesuo žydrioji Vilija, žvaigždute. Pasvarscyk ancelą, 
Kaip gi gražus rūtelių darželis. Kūmute širdele, Atskrend sakalėlis. 
Oi nėra niekur, šokių scena. Pasisveikinimo choras, Ųdrio daina, 
Vaivos daina ir Vaivos bei Naglio duetas.

PAVERGTOS TĖVYNĖS MUZIKA Nr. 2, 12 lietuviškų kūrimų: 
Vilniaus žiburiai. Aguonėle. Atverkit langus. Dažai, šiandien visur 
tik porelės. Tu pamok man ranka. Kaimiečių polkutė. Birutės val
sas, Polka iš Dzūkijos, šią naktelę (valsas), žemaitiška polka ir 
Aukštaičių kadrilius.

šių plokštelių yra nedidelis kiekis, todėl norintieji įsigyti prašom 
rašyti: DARBININKAS, 910 Willoughby Avė., Brooklyn, N.Y. 11221

(•)
I

u

DIPLOMAT
HAIR STYLISTS
Wed - Sat: 9-6

Thurs - Fri: 9-9
Wigs Wiglets Falls 

Sold and Serviced Restyled
Expert Hair Styling
Cutting and Coloring 

MAKE UP & BEAUTY SUPPLIES

63 COMMACK ROAD

516 543-5268 or 543-9639

Rimos ir Juozo Bružinsky
SIUNTINIŲ ĮSTAIGA

siunčia dovanų siuntinius į Lietuvą ir SSSR. Krautuvėje 
didelis pasirinkimas geros rūšies prekių žemomis kaino
mis. Priimami telefoniniai užsakymai ir sudaromi siunti
niai gauti paštu. Užsakomi rusiški automobiliai ir kitos žs 
prekės, daniški maistą siųųtįnįąį, JĮališki. aĮkordeonąi ir , g 
nylon’o lietpalčiai. Parūpinami dolerio krautuvių kuponai. ® 
370 UNION AVENUE • Telef. EV4-4952 • Brooklyn N.Y. 11211 |

“AIDAS” Radio-T.V. Lab.
94-17 Jamaiva Avė., Woodhaven, N.Y. 11421 — 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. PAŠUKOMIS

Transorama 
Automatic 

Transmission 
Ine.

Repair and Rebuilding 
Speciališts 

SPECIALIZING in Minor 
Adjustments & Repairs. Free 

Pick-up & Estimates 
OPEN for Your Convenience 

7 A.M. Till 10 P.M.
Instant Credit Available 
NO DOWN PAYMENT 

167 Lakeville Road, New Hyde Park 
516 HU 8-1830

JUOZO MISIŪNO

RAYS I IOI OR STORE
Galima gauti įvairiausios rūšies amerikiečių ir importuo
tų gėrimų . . . Didžiausias pasirinkimas degtinės ir vvno 
103-55 LEFFERTS BLVD. RICHMOND HILL N Y

Telefonas: Vlrginia 3-3544

PETES
AUTO

WRECKING
Late Model Wrecks 

Used Auto Parts 
Engines and Transmissions 

Installed One Day Service 
PICK UP & DELIVERY

TOP DOLLAR PAID

Long Island Avė . Deer Park 
Call: 516 667-7468 or JU 6-9617

I
S & G MEAT MARKET *

ANTANAS VAITKUS, vedėjas

84-09 Jamaiea Avė., Woodhaven, N.Y. 11421; VI 9-5077 į
340 Grand Street, Brooklyn, N.Y. 11211; STagg 2-4329 |

Papigintomis kainomis priimame užsakymus

VESTUVĖMS ir POBŪVIAMS. g

Pristatome į namus lietuviškus skilandžius ir sūrius

We take all orders special price for Weddings and Parties. s
Home-made Bologna

VILNONĖS MEDŽIAGOS JOSŲ ARTIMIESIEMS 
IMPORTUOTOS IR VIETINĖS

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

SUPERIOR PIECE GOODS CORP. i 
TeL AL 4-8319 • 200 Orchard St.. New York, N.Y. 10002 | 
___________________________________ i

Glover’s Auto
Beauty Box

EXPERT COLLISION 
REPAIRS

PAINTING . REFINISHING 
DOMESTIC & FOREIGN CARS

99 NO. CENTRE AVĖ. 
ROCKVILLE CENTER

516 766-8102

TeL <ž12) 497-8865
Alfa Jeweler

A. ŪSELIS
Garantuotas laikrodžių taisymas

Aukso, platinos žiedai su deimantais • Viso pasaulio įvairūs laik
rodžiai • Puikūs importuoti indai • Įvairūs papuošalai moterim.

Charm Beauty Shoppe 
REGINA ŪSELIENE — Tel. 497-8865

Pusmetinis sušukavimas. Kirpimas. Stilizavimas. 
Plaukų dažymas

267 St. Nicholas Avė., Ridgewood, N.Y.

MANUEL
BLANCO
Stylists 

Open 6 Days 
Thurs & Fri Till 9 PM
Creative Hair Styling 
Custom Permanents

Wigs & Hair Coloring

223 MERRICK ROAD 
OCEAN SIDE, UI. 

Call 516 766-8594

SliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiHiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiimiiiiimiiiiiiiiiim!: 
f (212) 3264)717 f

NIEDERSTEIN RESTAURANT
2 Vieta ypatingai tinkama polaidotuviniam priėmimam, susitikimam. = 
E Taip pat gera vieta būrelių susirinkimam, pasitarimam. Gerai pa- = 
E ruoštas maistas. Įvairiausi gėrimai. Patarnautojai šiam darbui pa- E 
E ruošti. Skambinkite ir pasitarkite dėl rezervavimo.

69-16 Metropolitan Avė., Middle Village, L.L, N.Y. | 
niiiiiiiiiititiiiiiiitiiniiiuHinitiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiitirz

n f s u v 1016 SCHLMF LR ROAD 
H 1 1.1 S I D F . N J ( 2 t ' ?

z t i f t () i \ ■ 2 » u - f,7 E . ' r ) i



likai negali keletą kartų įstum
ti kamuolio | tuščius vartas, oSPORTAS

LAK — ČEKOSLOVAKAI 
0:5 (0:4)

Pereitą sekmadienį LAK pir
moji komanda žaidė pirmą
sias pirmenybių rungtynes na
mie, t.y. savo aikštėje ir pralai
mėjo net 0:5. LAK žaidė šios 
sudėties: Jankauskas; Malinaus
kas, Daukša; Kerekes, Budrai
tis, Šileikis; Žadvydas, Budrec- 
kas, Remeza II, Mrozinskas, Šu
kys (Vainius III). Pradžia mūsiš
kiam iš karto nelaiminga. Šu
kys iš poros žingsnių pastumia 
kamuolį gulinčiam čekoslovakų 
vartininkui į rankas. Nevykęs 
Jankausko išėjimas ir priešinin
kas veda IK). Toliau mūsų puo- Gottsche žaidžia mažučiai 2:15

varčius. LAK komandoje vėl 
veik visi sužaidė žemiau kriti
kos. Visiem trūksta treniraočiiĮ, 
o kai kuriem reikia ir nervus 
apraminti Iš visų gal tinka
mesnis Mroonskas, nors nmu- 
stojęs kovos dvasios. Kamuolio 
valdyme ir kondicijoje, čtico- 
slovakai buvo mūsiškiam geru 
pavyzdžių, tik kažin ar kas 
iš to parimdeė?

Po šio pralaimėjimo ir toliau 
esama paskutinėje vietoje, ku
rios vargu pavyks atsikratyti.

Ateinantį savaitgalį žaidžia 
tik jaunieji, šeštadienį savo 
aikštėje, t y., East N. Y. prieš

vaL, o jaunučiai 3:15. Pirmoji 
komanda rungtynių neturi, nes 
tvarkaraštyje numatytas prie
šininkas Dalmatinac žaidžia tau
rės vartybų rungtynes. Ariate*

Čekų Stovia - Greok American 
žaidžia futbolo rungtynes Ran- 
dall’s Island stadione sekma
dienį, lapkričio 18.

SERVICE

WESTHAMPTON 
NURSING HOME

A new concept in Nursing Home 
care. Home-Uke decor, around the 
dock registered nursing care, i^iys- 
ical and occupational therapy facili- 
ties, excellent meals, special diets 
supervised by quaUfied dietician. — 
Catholfc Church in area; priest for 
Hoiy Communion available.

Vienintelis Importuotojas Amerikai*

7 Seafield Danė
(516) 288-1122

BABYLON BEAUTY SCHOOL 
Learn beauty culture—earn Mg mo- 
ney. Our Progressive method will 
put you on top fast. Malė A female 
students, low tuition, -pay as you 
learn. Approved by VA A Immigra- 
tion. Day & eve. courses — 130 W. 
Main SL, Babylon, N.Y. MO 9-2100

Mariners Inn at Northport on the 
harbor, open all year. Lunch or dine 
where cuisine and scenic beauty ex- 
cel. Sea food, lobsters. steaks, chops, 
Bar - Cocktail Lounge Restaurant. 
AN 1-8111, Bayview Avė. Northport 
turn North on 25A at Woodbine A v.

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

Adolf Schrager Furniture, Ine.
Yorkvilės didžiausia, gražiausia baldų krautuvė

DABAR: 336 East 86th Street (tarp 1 ir 2 Avė.) N.Y.C.
TeL TR 9-0400

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

PUNDIN’S PAINTING CORP
CUSTOM HOUSE & APT PAINT
ING Clean reliable work by experts. 
Reasonable — wallpaper remOved 
fully insured Call 737-5634

KANAS PATIEKTI...

SERVICE

ŠIANDIEN, RYTOJ, VISUOMET.

YRA GERIAUSIAS KIEKVIENA

PRASME IR VISUOMET TIN-

TRYS GARSIOS RŪŠYS

Anum ♦ nu

LENKIŠKAS
KUMPIS

JOSEPH C. LUBIN 
FUNERAL SERVICE 

546 E. Broadway, South Boston, 
Mas*. — Tel. AN 8-5185 
Kad* išrinka šeimą nelaimė. J. 
C. Dubinąs tinkamai pataria 
tvarkyti tuos liūdnus reikalus. 
Koplyčios erdvios ir vėsinamos. 
Koplyčios ir laukiamieji kamba
riai iškilmingi. Laidotuvės tvar
komos nuoširdžiai, užjaučiant

Medicinos daktaras 
S. A. CHERNOV 

223 2nd Avė. (14 SL kampas) 
New York City — Ofisas 14 
Tėl. GR 7-7697 -r 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

LB.StaBns-$afinskas
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

84-62 JAMAICA AVĖ.

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

Tel. Vlrginia 7-4499

Tel. EVergreen 7-4335

Šieptai AraMskis
(ARMAKAU8KAS)

MODERNI KOPLYČIA 
423 METROPOLITAN AVĖ. 

Brooklyn, N. Y.

KMKBS

PRINCESS KITCHENS 
8903 Jamaica Avė. Woodhaven 

Complete Kitchen Modemization 
All work guaranteed. all work done 

at reasonable rates 
Call 849-0341

TO PLACE 
YOUR AD 

CANCEL 0R CHANGE
Tel.: 867-3680

HELP W. MALĖ

H. W. FEMALE

PIRMAUJANTI DEŠRŲ PREKYBA NEW YOBKE 
VOKIŠKOS SPECIALYBĖS

BRICK WORK ROOFING PAINT- 
. ING Cement Carpentry & Rubbish 

removed All work guaranteed Mintz 
& Coles 356 Atlantic Avė. Brooklyn 
MA 5-0274 — 658 Watkins St.
Broklyn 385-2128

OPERATORS Expd
Single Needle or Merrow mąchine 

Steady work nice working conditions 
WIDETTE SPORTSWEAR

149 Wooster St. N.Y.C.
Call OR 4-8666

AUTO MECHANICS Experienced 
Large Ford dealer. 2 Truck Mechan- 
ics. 2 Car Mechanics. 1 Parts Coun- 
ter man. Good pay, 5 days, vacation, 
holidays and benefits.

Call 732-1100 Service Manager

SCHALLER&WEBER

Ettore Galeno
Ine.

Vietoje gaminami, čia pasirenkami 
ir pastatomi bet kur. Pagrindinė įs
taiga: prie St. John* kapinių, 7954 
Metropolitan Avė., Middle Village, 
LJ., N.Y. prie St. Charles kapinių: 
1232 -N. Wellwood Avė., Pine Lawn 
(via W. Babylon P-0). L J.,-N.Y.

STagg 2-5043 _

Matthew P. Baltes
FUNERAL HOME

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

Licensed Manager 
& Notary Public

660 Grand SL, Brooklyn 11, N.Y.

EVergreen 8-9770 . - -

Joseph Garszva 
GRABORIUS 
BALSAMUOTOJAS 

231 2BEDFORD AVĖ.
Brooklyn, N. Y.

NAUJAUSI 
PRANCŪZŲ 

ir ITALŲ 
MODELIAI, 

įvairūs kailiniu 
ir kailių 

papuosaly 
pasirinkimas

Viskas gaminama mūsų dirbtuvėje. 
DIDELIS PASIRINKIMAS. URMO 
KAINOS. Parduodame didelioms 
kailinių krautuvėms. Prieš pirkda
mi—įsitikinkite. Patogios mokėjimo 
sąlygos. Pertaisome kailinius ir ki
tus siuvinius j naujus modelius.

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

Patalpa No. 501.
Tez. CH 2-1079 — CH 2-0535 

Atidaryta darbo dienomis 8-6; šeš
tadieniais 8-3. Liepos ir rugpiūčio 
mėn. šeštadieniais — uždaryta.

Theodore foftinin,
Ine.

E. JOSEPH ZEBROWSKI 
Laidotuvių direktorius 
Moderniška koplyčia su 

Air Condition
123 E. 7th SL, New York 9, N.Y. 

GRamercy 5-1437

Market 2-5172

BUYUS
FUNERAL HOME

Mario Teixeira, Jr. 
Laidotuvių direktorius 
426 Lafayette Street
Newark, N J. 07105 

Paruošiamos garbingos laido
tuvės. Modernios koplyčios —

AUTO MECHANIC
Volvo-Datsun experience. Paid va- 
cations, hospitalization, profit shar- 
ing. — OXFORD MOTORS — 60 
Broadway - Huntington Sta. TeL: 

516-HA 1-1525

Samplehand Want to get away from 
the rat raCe? Does a job in pleasant 
country surroundings (near train) 
appeal to you? Wanted: Sample
hand, thoroughly expd. sewing, eut- 
ting, some draping; blouses, pants, 
shifts. Permanent position, good sal- 
ary. Blouses by Vera 34 State St., 
Ossining, N.Y. ^4)762-0400 Ext.35

KARLONAS

kietais 4.00

■Prayru; H»nds" 
t>y Ourer

Universal šermeninėje 
laidotuvės yra tikėjimo 
paliudijimas.

KNYGA—GERIAUSIA DOVANA

NEW BRTTAIN, CONN.

Tel. BA 9-1181

FUNERAL HOME
280 CHESTNUT STREET

Frankiin Sq., L.L: 981 Hempstead Tpke. — 437-7677 

Flushinge: 41-06 Main Street — Hl 5-2552 

Jackson Heights: 82-10 37th Avenue — DE 5-1154 

Poughkeepsie, N.Y.: 450 Main St. 914-454-9070

HOUSEKEEPER 
— Energetic

Sleep-in Capable of handling 
motherless cinldren — Pleasant en-
vironment, good salary. Greenlawn 
area. Mušt speak some English — 
Call 516 AN 1-0802

four

(Parašas)

AUGČČIAUSIOS KOKYBES PRODUKTAI -
Mūsų krautuvėse geriausios dešros

Kelionei ir TV užkandžiai — kumpiai, įvairiausios mėsos, lietuviška duona ir kiti produktai 
Užeikite — įsitikinsite!

6 DIDŽIULES KRAUTUVES 6
New Yorke: 1654 2nd Avė. (85-86 St.) — TR 9-3047 
Ridgewoode: 56-54 Myrtle Avenue — VA 1-7068 
Astorijoje: 28-28 Steinway Street — AS 4-3210 
Florai Park, L.I.: 259-17 Hillside Avė. — 343-6116 
E. Northport, L.I.: 250-A Lark Field Rd. 516-757-0801

JEI JŪS NORITE SIŲSTI

SIUNTINĮ-DOVANAS į LIETUVĄ ar USSR
NAUDOKITĖS PATARNAVIMU PLAČIAI ŽINOMOS

FIRMOS

PACKAGE EXPRESS & TRAVEL AGENCY,
Ine

(Licensed by Vnesposyltorg)

VYRIAUSIA ĮSTAIGA
Tel. (2I2) 581-6590 

(2I2) 58I-7729

1776 Broadway, New York, N. Y. 10019
Siuntiniai siunčiami per mūsų firmą paskyrimo vietą pasiekia trumpiausiu laiku. 
Siuntinių pristatymas garantuotas. Visi muitai apmokami mūsų įstaigose, gavėjas 
NIEKO NEMOKA.
Prie firmos skyrių yra krautuvės; jose rasite žemiausiomis kainomis pasirinkimui 
įvairiausių audinių, taip pat maisto produktų, odos avalynei ir kitų daiktų. - 
Firma—skyriai atidaryti kasdien nuo 9 valandos ryto iki 6 valandos vakaro. Šešta
dieniais ir sekmadieniais nuo 9 valandos ryto iki 4 valandos popiet

MŪSŲ SKYRIAI:
ALLENTOWN, PA. — 126 TUghman Street 
BALTIMORE, MO. — 1900 Ffeet Street-----
BROOKLYN, N.Y. — 1530 Bedford Avenue 
BUFFALO, N.Y. — 701 Fillmore Avenue__
CHICAGO, ILI------ 1241 No. Ashland Avenue „....
CLEVELANO, OHIO — 1028 Kenilworth Avenue 
DETROIT, MICH. — 11601 Jos Campau Avenue . 
FARMINGDALE, NJ. — Freewood Acres-------

o HAMTRAMCK, MICH. — 11339 Jos Campau Avenue
• HARTFORD, CONN. — 643-47 Albany Avtoue

JERSEY CITY, NJ. — 219 Montgomery Street ....
LOS ANGELESr CAL. — 107 So. Vermont Avenue 
NEWARK, NJ. — 250 Market Street------ ——

• NEW YORK, N.Y. — 78 Seoond Avenue_____
o PHILAOELPHIA, PA. — 631 W. Girard Avenue
• RAHWAY, NJ. — 717 W. Grand Avenue -------
• ROCHE8TER, N.Y. —■ 556 Hudton Avenue___
o 80. BOSTON, MASO. — 396 W. Broadway------
• SOUTH RIVER, NJ. — 48 Whttehead Avenue .
• SYRACUSE, N.Y. 13204 — 515 Maroellus Street
• TRENTON, NJ. — 1152 Duoto Avenue
• UTICA.N.Y

HE 
Dl 
IN 
TX 
HU 
PR 
TO

5-1654 
2-4246
7- 6465
5- 6786
6- 2818 
1-0896
8- 62*8

.. 363-0464 
TO 9-3980 
CH 7-5164

.. HE 5-6369 
DU 5-6550
Ml 2-2452 
OR 4-1540 
PO 6-4507 

381-8997

AN 8-1120 
CL 7-6320 

. 475-9746 
EX 2-6906 
RE 2-7476

Case Worker(s) Full Time M.S.W. 
Reųuired $7900-9650-į-liberal fringe 
benefits — New, developing foster 
home care program. Psychiatric 
elinie available, treatment emphasis 
in programs. Interested in develop
ing new approaches for better qual- 
ity Services. Research will be integ- 
ral component of all operations. — 
Herbert C. Boykin Director, Foster 
Home Div. St.. Vincent’s Hali 130 
Clinton St. Brooklyn (212) 522-6560

Long Island 
statome įvairaus dydžio 
naujus namus, kuriuos 
galima tuoj įsigyti. Pri-

tyti pagal pirkėjo pagei
davimus ant mūsų arba 
pirkėjo žemės. Statybą 
atliekam sąžiningai pagal 
susitarimą už labai pri
einamą kainą. Visais rei
kalais kreiptis pas staty
bininką Andrių Armoną 

Tel. 516 AN 1-2864

VAITKUS
AIOTARY PUBLIC 
FUNERAL HOME

197 Webster Avenue 
Cambridge, Mass. 
PRANAS VAITKUS 

Laidotuvių Direktorius 
ir balsamuotojas 

Modemiška koplyčia šermenims 
dykai. Aptarnauja Cambridge ir 
Bostoną. Telefonas: TR 6-6434.

Nepriklausoma Lietuva, Rapolo Skipičio (kietais virš.) 
šventoji auka, T. Alg. Kezio albumas 
Suomių-Sovtdlų karas 1939-1940, P. žilio 
Paskutinis posėdis, J. Audėno 
Dr. A. C. Cursius-Curtius
Serafiškuoju keliu, P. Hasenoehrl, vert. II knyga. Mąstymai 
Naujas veidas, novelės, A. Norimo 
Nemuno rankose, poezija, J. Tysliavos 
Dabarties sutemose, Br. Zumerio 
Išganymo kelias, šv. Pranciškaus Salezo Filioteja 
Blezdingėlė prie Torrenso (didelio formato) 
Kelionė į Pacifiko kraštus, J. J. Bachuno 
Krepšinio išvyka Australijon, J. Soliūno 
Lithuanian Art m Exile, albumas anglų kalba 
Antanas Smetona, V. Šliogerio 
Martynas Jankus, Pr. Alšėno 
Bronius K. Balutis, gyvenimas ir darbai 
Antanas Olšauskas ir Lietuva, P. Jurgėlos 
Antanas Vanagaitis, Vyt. Alanto

DARBININKO ADMINISTRACIJA 
910 WILL0UGHBY AVĖ. 
BROOKLYN, N. Y. 11221

7.00 
6.00 
3.50 
4.00 
2.00 
5.00 
2.50 
2.50 
2.50 
3.50 
2.00 
2.00 
3.00 
2.00 
2.00 
3.00 
250 
360 
2.00

Puikiausių ir naujausių kalėdinių 
plokštelių galima gauti iš Reąuest 
Records. Aplankykite jūsų kaimy
ninį pardavėją. Nepriimkite pakai
talų. Dėl veltui siunčiamo katalogo 
rašykite: Reguest Records, Ine., 66 
Mechanic St., New Rochelle, N. Y. 
10801.

Siųskite pinigus į Lietuvą, 
gaunant už tai daugiausia 
be persiuntimo išlaidų. Tik 
JAV dolerių pažymėjimai 
jūsų giminėm yra verti ke
turgubai daugiau nei rub-

SIMONSON
FUNERAL HOME

Kilnus patarnavimas nuo 1887 
metų. Kuo galėdami patarnau
jame minėjimuose. Skambinti 
847-0300, Wm. H. SIMONSON, 
direktorius. Laidotuvių įstaigos: 

119-04 Hillside Avenue
Richmond Hill, N. Y. 
97-01 101st Avenue 
Ozone Park, 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.

Kas suras du naujus skaitytojus, moka 
už abudu 9 dol., už 3 — 12 dol. metams.

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

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

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.

Pflnai 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

Tel. 753-6181
DELINtKS FUNERAL HOME

THOMAS DELINIKS
Laidotuvių Direktorius

Jautriai užjaučia nelaimės va
landoje ir paruošia garbingas 
laidotuves.

I7 Congress Avė.
Waterbury, Conn. 06708

Vardas ir pavardė
Adresas

Siunčiu už prenumeratą 8 aukų >

Intertrade Express 
Corp.

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

(Data)

Prašykite nemokamo katalogo.
Autorizuotas American Express 

Company ir Podarogifts Ine. 
atstovas.

universal i
FUNERAL CHAPEL. INC. |

52nd Strerf Avenu* y
Ray Kerbelis, Dir. K



DARBININKAS

Darbininkas kitą savaitę dėl 
Padėkos dienos šventės išeina 

' tik vieną kartą - trečiadienį. 
Tam numeriui skirta medžiaga 
redakciją turi pasiekti antra
dienio rytą.

ALT S-gos Richmond Hill 
skyriaus susirinkime, įvykusia
me lapkričio 5 Arūnų namuo
se, Woodhavene, N. Y., išrink
ta valdyba iš Algio Sperausko, 
Juozo Bagdono ir Jurgio Siru- 
so. Be to, svarstyta veiklos pa
gyvinimo klausimas ir jaunų jė
gų bei moterų įtraukimas į sky
riaus veiklą.

Metinė pašto ženklų paroda 
—■_ mugė įvyksta lapkričio 17- 
19 Manhattane, 34th. St. ir 
Park Avė. kampe, šioje paro
doje jau aštuntą kartą daly
vauja lietuvių Filatelistų II- 
ja New Yorke su savo skyriu
mi, šiame skyriuje atsilankiu
sieji galės gauti informacijų bei 
įstoti į draugijos narius. Lap
kričio 18, šeštadienį, 6 vai. v. 

.įvyks draugijos narių susirinki
mas — vakarienė. Kasmet pa
rodą aplanko arti 100,000 žmo
nių. — A.P.

Pedagoginiai „ lituanistikos 
kursai jau pradėjo darbą. Pa
mokos vyksta savaitgaliais stu
dentam susitarus. Pirmame se
mestre dėstoma lietuvių k., li
teratūra ir istorija. Studentai, 
suinteresuoti lituanistika, dar 
gali registruotis pas Maironio 
M-los vedėją šeštadieniais mo
kykloje ar informuotis tel. 
849-2036 (6 val.-8 vai. v j.

Aldona Augustinavičienė, gy
venanti Clevelande, Ohio, žy
mi visuomenininke ir paskaiti
ninke, gruodžio 2, šeštadieni, 
2 v. popiet New Yorke skaitys 
paskaitą ir praves pašnekesį 
jaunom mergaitėm (nuo 15 
metų). Šis susitikimas su miela 
viešnia įvyks p. Arūnų namuo
se, 86-04 94 St., VVoodhavene. 
Dėl smulkesnės informacijos 
skambinti E. Baltrušaitienei — 
VI 6-3648.

Mielam

įJUOZUI BLAŽAIČIUI IR ŠEIMAI, 

netekus bylimo Brolio, giliausia užuojautą reiškia

Živilė ir Zenonas JŪRIAI

Visi lietuviškos spaudos rėmėjai ir jaunimas kviečiamas 
atvykti į

DARBININKO 
SPAUDOS BALIŲ - ŠOKIUS 

1967 gruodžio 2, šeštadienį
7 vai. vakaro

- ST. MATTHIAS PARAPIJOS SALĖJE 
58-15 CATALPA AVĖ, RIDGEWOOD, N. Y. 

(netoli Woodward Avė.)
Myrtle linijos traukinėliu vykstant, išlipti Seneca arba Forest Avė. 
Autobusai eina iš Woodhaven ir iš Richmond Hill, sustoja arti salės.

LINKSMĄ PRIEŠ ADVENTINĘ PROGRAMĄ 
praves

Leonardas Žitkevičius
Joje dalyvauja: Vytautas Radzivanas, Petras ir Marytė 
Sandanavičiai, Algis šimukonis ir Juozas Dudutis su savo 
kapela.

Bus pristatomi Darbininko — Tėvų Pranciškonų lei
diniai. Veiks gausus lietuviškų knygų ir muzikos 
plokštelių kioskas.
Šokiams gros Joe Karpus orkestras.
Lietuviškos vaišės su gausiu bufetu ir užkandžiais. 
Spaudos Baliaus valso premija ir kitos staigmenos. 

Įėjimo auka — 2 dol.

VlanuolynaB GL 5-7068
Spaustuve ________ GL 24916
Admintstracija ____  GL 2-2923
Redakcija  GL 5-7231

Tautininkų įdubo susirinki
mas bus lapkričio 18 d. 6 v.v. 
klubo patalpose, 449 Grand St. 
Klubui sumaniai vadovauja Pet
ras Gailiūnas.

Padėkos dienos savaitgalį — 
lapkričio 25, šeštadienį, moki
nių tėvam pageidaujant, Mairo
nio mokykloje pamokų nebus.

Ramona Rataitė, balerina, 
New Yorke viešėjusi nuo kovo 
mėn., lapkričio 18 išskrenda at
gal į Australiją.

Skautam remti komiteto su
rengtoje dail. V. Rato parodoje 
laimėjimam leistą paveikslą lai
mėjo A. Motekūnienė, gyvenan
ti Richmond Hill.

Maironio mokyklos tradicinė 
Kalėdų eglutė bus sausio 7 Ap
reiškimo p-jos salėje.

Parenghna Hew Yoie
18 lapkričio — Lietuvos Kariuome
nės atkūrimo minėjimas Maspetho 
parapijos salėje. Rengia New Yor- 
ko Ramovės skyrius.

Gruodžio 2 d. — Spaudos balius - 
šokiai St. Matthias parapijos salėje, 
58-15 Catalpa Avė. (netoli Wood- 
ward Avė.), Ridgewood, N.Y. Ta pa
čia proga įvyks T. T. Pranciškonų 
naujų leidinių pristatymas.

Gruodžio 3d. — Pirmojo Lietuvių 
Moterų 1907 metų suvažiavimo Lie
tuvoje sukakties paminėjimas Car- 
negie Endowment salėje New Yor
ke. Rengia L. M. Klubų Federacija 
ir L. M. Katalikių Organizacijų Pa
saulinė Sąjungą.

Gruodžio 10 d. — Koncertas Tylos 
Bažnyčios minėjimo proga, Franklin 
K. Lane mokyklos salėje 4 vai. po 
pietų. Rengia Liet. Religinė šalpa ir 
Kat. Moterų Kultūros Draugija.

Gruodžio 17 d. — New Yorko 
Ateitininkų šventė, moksleivių ir 
studentų įžodis Angelų Karalienės 
parapijos salėje.

Gruodžio 17 — Lietuviškos Kūčios 
Maspetho liet, parapijos salėje, 7 v. 
vak. Rengia New Yorko skautai.

Gruodžio 31 — Naujų Metų su
tikimas. Rengia Laisvės žiburio ra
dijas Apreiškimo parapijos salėje. 
1 9 6 8 m.

Kovo 3 — Kaziuko Mugė — Mas
petho liet, parapijos salėje. Rengia 
New Yorko skautai.

Numatomus parengimus pranešti 
LB New Yorko apygardos švietimo 
ir informacijos vadovui V. Radziva- 
nui, 84-16 110th Street, Richmond 
HiH, N. Y. 71418. Teief. Hl 1-9720.

■

South Bostono Lietuvių Piliečių Draugijos 1967 metų valdyba (H k. į d.): Adam W. Druzdis — fin. sekrM Longinas švelnis — vicepirm., 
Stanley Drevinskas — pirm., Edmund L. Ketvirtis — ižd, adv. Joh n J. Grigaitis — direkL, Stanley K. Griganavičius — klubo vedėjas. 
Antroje eilėje stovi: Juozas Markelionis — maršalka, John Shilalis, Joseph W. Casper, Joseph C. Lubinas, Antanas Andriulionis, An
tanas Matjoška ir adv. Anthony J. Young — direktoriai. Nuotraukoje nėra Albino P. Nevienos — protokolų sekr. ir dr. Anthony L. Ka- 
pochy — garbės direktoriaus.

So. Bostono Lietuvių Piliečių Draugijos namas ir
South Bostono Lietuvių Pilie

čių Draugijoj yra susibūrę virš 
1500 Bostono ir apylinkės lie
tuvių, Draugija turi savo dide
lį, keturių aukštų mūrinį pa
statą. Pirmame aukšte skonin
gai įrengtas baras, apie 300 as
menų talpos. Antrame ir tre
čiame aukšle puikiai Įrengtos 
dvi salės. Ypatingai graži 3-čio 
aukšto salė, ši pavasarį naujai 
išdažyta, išvalytos langų užuo
laidos, įdėti nauji garsiakalbiai, 
turi gerą moderniškai įrengtą 
virtuvę, uždaromą barą.. Gra
žiai įrengta scena, su prožekto
riais ir spalvotomis šviesomis. 
Už scenos yra du kambariai vai

Dail., V. Rato paroda praėjo sėkmingai
Jaukioje Kolumbo vyčių sa

lėje Woodhavene lapkričio įl 
ir 12 vyko dail. Vaclovo Rato 
paroda. Dailininkas, kaip žinia, 
gyvena Australijoje, Sydnėjuje. 
Parodą surengti padėjo jo duk
ra Ramona Rataitė. Parodą glo
bojo ir visais reikalais rūpino
si N. Y. skautam remti komi
tetas.

Per dvi dienas parodą aplan
kė labai daug žmonių. Daugiau
sia buvo sekmadienį, 3 v. po-

IEŠKOMAS
Vincas Babinskas, gimęs 

1920 m. Marijampolės apskrity 
ir ten gyvenęs iki karo. Vėliau 
gyveno Vakarų Vokietijoje ir 
Amerikoje. Ieško Lyda Kūnas. 
Turį žinių apie Vincą Babins- 
ką maloniai prašomi pranešti 
Darbininkui, 910 Willoughby A- 
venue, Brooklyn, N.Y. 11221.

Parduodamas autentiškas liė- 
tuviškas tautiškas kostiumas. 
Dydis 10-12. Skambinti vaka
rais po 8 vai. IN 1-8937.

Apaštalas Jokūbas 
kalba apie Balfą —

"Ką pndes> mano broliai, jei kas sakytųsi turįs 
tikėjmą, bet neturėtų darbų? Argi tikėjhnas 
galės j| išganyti? Jei brofis ir sesuo Htų pBd 
ir stigtų jiems kasdieninio Bta&ymo* ir kas nors 
K jūsų sakytų jfems: Eikite ramybėje, susiba
dykite ir pasisotinkite, bet neduotamėt jiems, ko 
kūnui reikia, ką tai padės? Taip fa* tikėjmas, 
jei jfo neturėtų darbų yra pats savyje miręs.”

(Jok. 2,14-17)

Aukas lietuviams varguoliams^ sesei ir brofiui, siųsk:

BALFas, 105 Grand St, BrosMyn, N.Y. UŽU. Dievas to 
reikalauja, o valdžia tas sukas nuo mokesčių atleidžia.

dintojam pasikeisti kostiumus. 
Rūsije yra 6 bilijardo stalai.

Minėtos salės vartojamos ri
jos reikalam, išnuomojamos 
koncertam, kultūriniam paren
gimam, vestuvėm, banketam, 
prakalbom ir t.t.

Paskutiniu laiku tos mūsų 
gražios salės, talpinančios su 
virš po 400 asmenų, paliko sa
vaitgaliais tuščios, neišnuomo
tos. Kame priežastis? Atsaky
mas — niekas nenori nešti į 3- 
čią aukštą parengimam maistą, 
lėkštes, ir visus banketui ar 
vestuvėm reitingus reikme
nis. ”

Jau seniai buvo svarstyta, 

piet. Salė buvo perpildyta. Tuo 
metu vyko parodos atidarymas, 
kuri .trumpu žodžiu pradėjo 
skautam remti komiteto pirmi
ninkė Eugenija Butkienė. Apie 
dailininko kūrybos kelią kalbė
jo Paulius Jurkus, žodelį tarė 
ir dailininko dukra, padėkoda
ma visiem, prišidėjusiem prie 
parodos surengimo.

Rengėjai visus svečius pa
vaišino kava ir pyragaičiais. 
Žmonės ilgai nesiskirstė ir šne
kučiavosi, nes tai buvo gera 
proga pabendrauti.

Viso parodoje buvo išstatyta 
43 paveikslai (kataloge buvo į- 
rašyta tik 42)^JPasisekimas bu
vo labai didelii kaip reta. Par
duota 35 paveuslai, vienas do
vanotas skautam. Vienas pa
veikslas buvo leidžiamas loteri
jom Keletą paveikslų užsakyta 
atsiųsti iš Atmndijos.

Paroda buvo gerai sutvarky
ta. Paveikslai be rėmų, tik Įdė-
ti į paspartas, buvo sukabinti 
ant sienų ir specialių parodos 
stovų. '• . * 

kalbėta, nutarta ir vėl atmesta, 
statyti elevatorių, bet vis buvo 
laukiama geresnių laikų, šiais 
metais South Bostono Lietuvių 
Piliečių Draugijos valdyba rim
tai nutarė tą darbą įvykdyti. 
Šiam tikslui draugijos vadovy
bė nutarė pravesti elevatoriaus 
fondo vajų, kuriam beveik vi
si draugijos nariai pritarė.

šiam taip dideliam užsimo
tam darbui buvo ieškoma prie
monių surinkti nors dalį kapi
talo. Draugija nutarė pravesti 
tam tikslui loteriją ir išsiunti
nėti visiem savo nariam laimė
jimo knygeles, skirdama net 
$300.00 dovanom: pirma dova
na $100.00, 2-ra — 12” Port.
Televizija, 3-čia — Royal Port, 
rašomoji mašinėlė, 4-ta-galionas 
CC, 5-ta — $25.00, 6-ta —$10., 
7-ta — pusė gal No 7, 8-ta — 
$5.00 ir 9-ta — staigmena.

Laimėjimų knygeles išsiun- 
tus dauguma draugijos narių 
gausiai atsiliepė ne tik grąžin
dami knygelių šakneles su pini
gais, bet atsirado ir stambių 
Elevatoriaus Fondo Rėmėjų:

Pirmieji atsiliepė į Elevato
riaus Fondo atsišaukimą Jonas 
ir Mary Owirkai, Įmokėdami 
$500.00; įnešė po $100.00: Jo
seph C. Lubinas, Stanley Dre
vinskas, Edmund L. Ketvirtis, 
Longinas Gedraitis, Mr. Mrs.
A. J. Namaksy, Mr. Mrs. A. J. 
Young, Mr. Mrs. A. Miškinis, 
Pranas Lingis, ir Adelė ir Ka-

BROCKTONO ŽINIOS

Kleb. kun. Juozas Petrauskas 
dalyvavo Haverhill parapijos sa
lės pašventinimo iškilmėse. Jis 
ten nuo 1961 iki 1966 lapkri
čio 15 klebonavo ir pastatė pa-
rapijos salę, kuri tik dabar ga
lutinai įrengta. Salė pavadinta 
jo vardu. Pašventinimo iškil-
mėse dalyvavo klebonas su se
sute Elzbieta ir daugeliu šimtų J 
parapiečių bei draugų. j

Mankštos būrys (Drill Team), 
įsikūręs prieš septynias savai
tes, dalyvavo veteranų dienos 
parade ir gavo antrą dovaną. 
Dalyvavo ir daug kitų įvairių 
kuopų, bet šv. Kazimiero para
pijos kuopa susilaukė ypač gra
žaus įvertinimo. Jie dar nesu
spėjo įsigyti pilnų uniformų, 
nešiojo žalias biretas, žalias 
juostas ir dauguma—raudonas 
kelnes, kojines ir baltus batus. 
Pasivadino “Ambęr Royal” šv. 
Kazimiero karalaičio garbei. 
Būrelyje yra 51 narys, eisenoje 
dalyvavo 46. šio būrelio suma
nytojas ir vadas yra kun. Vin
cas Volkavičius. Jis tokiam bū
reliui vadovavo, būdamas St. 
Wilbam parapijoj Dorchestery- 
je, Mass. M. Km.

jo rūpesčiai
zys Tamošaičiai; po $50.00 įmo
kėjo: Mrs. Helen Piragis, Mr. 
Mrs. Adam W. Druzdis, Mr. 
and Mrs. A. P. Neviera, Anta
nas ir Ona Andriulioniai, Lon
ginas švelnis, Vincas J. Pupo- 
laigis, Martinas ir Marijona Gai- 
nai, Stanley Klinga, Mr. Mrs. 
Joseph Trušas, Vincas Yankus, 
Juozas Markelionis, Juozas Vin- 
ciunas, Antanas Rimkus ir An
tanas Ginčiauskas. Be virš mi
nėtų Elevatoriaus Fondo Rėmė
jų daug yra Įnešusių po $25.00, 
$10.00 ir mažiau, kurių čia ne
įmanoma visų paminėti.

Petras Remeika, vienas iš 
mūsų draugijos veteranų narių, 
pardavė laimėjimo knygelių už 
$200.00 ir Steponas Janeliū- 
nas už $60.00.

South Bostono Lietuvių Pilie
čių Draugijos vadovybė nuošir
džiai dėkoja visiem jau prisi- 
dėjusiem ir laukia daugiau at
siliepimų. S.K.G.

KONOIRTAS -MINĖJIMAS 
už Dievą, Kristą ir 

Persekiojamą Bažnyčią 
Kviečiame visus, visus!

Sekmadienį, gruodžio 10 d.
4 vai. p. p.

į FRANKLIN K. LANE HIGH SCHOOL salę 
Jamaica Avė. ir Dexter Court, Brooklyn, N.Y.

(Vykstant BMT Jamaica traukiniu, išlipti Elderts Lane stoty)

Kalbėtojas Prel. JONAS BALKONAS • Solistai: IRENA STAN- 
KŪNAITfi ir LICDAS STUKAS • Smuikininkė BRIGITA PUM- 
POLYTfi ir jos TRIO iš Philadelphijos.

---------- Prašome įsigyti bilietus iš anksto -*----- r 
Lithuanian Catholic Religious Aid, Ine.

64-09 56th Road, Maspeth, N.Y. 11378
Auka: S3.00 (rezervuota); $2.00; $0.50 (moklsleiviams, studentams)

Rengėjai:
Lietuvių Katalikų Religinė šalpa ir 
Lietuvių Katalikių Moterų Kultūros Draugija

JAV LIETUVIŲ BENDRUOMENES NEW JERSEY 
APYGARDA ir

ŠEŠT. MOKYKLOS TĖVŲ KOMITETAS

UETUVIŲ LAISVĖS SALĖJE 
269 Second Street 
ELIZABETH, N. J.

1967 m. lapkričio 25 d.
7 vai. vakaro rengia

LINKSMI
PRIEŠADVENTINI VAKARI

Programą išpildo: 
O. ZUBAVICIENE — solo J
J. VEBLAITYTE-LICHTFIELD — piano 
L. ŽITKUS — poezija - humoristika

Žodžio menininkė IRENA VEBLAITĮENE ves vakaro programą

Veiks užkandžių ir gėrimų bufetai • šokiams gros ■ 
Gutauskų orkestras • {ėjimo auka $2.00. jaunimui — ’ 
$1.00 • Pelnas mokyklos išlaikymui.

1967 m., lapkričio 17 <L, nr. 76.

Tretininkų brolijos pamaldos 
bus lapkričio 19 d. 2:30 vai. 
popiet parapijos bažnyčioje. Po 
pamaldų salėje po bažnyčia bus 
draugijos susirinkimas.

Kardinolas Richard Cushing 
trijų metų laikotarpyje užsibrė
žė surinkti 53 milijonus dolerių 
ir išmokėti visas arkivyskupijos 
skolas. Jis kreipėsi į visus ti
kinčiuosius prašydamas, kad 
kiekvienas pagelbėtų išmokėti 
šias skolas. Lapkričio 12 šie 
asmens per šv. Petro parąpjją 
įteikė savo paminklines aukas: 
kun. Jonas Daunis, Mrs. Flo 
rence Casper, Albertas Jaritis, 
N. N., Anna, Ann-Veronica ir 
Anne Skudris. Paminklinės au
kos, jubilėjaus aukos ir para
mos aukos priimamos parapi
jos įgaliotų vyrų, kurie lanko 
parapiečius. Jas galima įteikti 
ir klebonijoje. Kai kurių šeimų 
nerasta namuose. Parapijos kle
bonas lapkričio 12 kreipėsi j 
visus lietuvius ir prašė savo au
komis prisidėti prie šio labda
ros vajaus. Jei kiekviena šeima 
savo pažadu ir aukomis prisi
dės prie šio vajaus, tai para
pija nustatytą jai kvotą 90,000
dol. lengvai galės išpildyti. Iki 
šiol aukomis ir pažadais sudė
ta 27,388 dol. Parapijos klebo
nas kun. A. Baltrušūnas lapkri
čio 13 šią sumą pateikė kardi
nolui Cushing rajoniniam Bos
tono miesto centro klebonų su
važiavime kunigų seminarijos 
patalpose Brightone. Kartu su 
klebonu dalyvavo kun. Albinas 
Janiūnas, šv. Petro parapijos 
vikaras ir fondo rinkliavos vyk
dytojas. šis kardinolo vajus tę
sis dar tris savaites.

Kariuomenės šventės minė
jimą rengia karių ramovė lap
kričio 19. Pamaldos bus 10 v. 
r. šv. Petro parapijos bažnyčio
je. Liet, piliečių draugijos na
muose 4 v. — minėjimo antra 
dalis. Paskaitą skaitys dr. A 
Budreckis iš New Yorko. Meni
nę dalį išpildys sol. B. Povilavi- 
čius, akomponuos J. Gaidelis.

Baltę draugijos koncerte 
lapkričio 3 dainavo estų solistė 
Helmi Betlem, akomponavo 
Stella Kerson.


