
nustelbė

P. Korėjos sostinėje Seoule, V. Sidzikauskas, Pavergtos Europos Seimo at
stovas, priimtas lapkričio 7 prezidento Chung-Hee park.

V. Sidzikauskas buvo priim
tas Korėjos respublikos prezi
dento Park, ministerio pirmi
ninko ir vyriausybės narių, par
lamento pirmininko ir Seulo 
miesto galvos.

ja. Ar laikas dirbs valdžios 
priemonėm vykdomam ateiz
mui ar-Bažnyčios kantrybe 
grįstai rehgriai?

— LBJ vyrlimybėįa, kaip in
formuoja WJT, ii 12 narių 9 
yra paskirti prez. Kennedy. Iš 
jų 4 pačiose svarbiausiose pa
reigose.

Kom. Kinija lapkričio 24 ir 
25 pakartotinai atmetė Kana
dos siūlymą turėti J. Tautose 
dvi Kinijas — su kom. Kinija 
Saugumo Taryboje vietoje na-

Amerikos pritarimą Italijos 
siūlymui sudaryti komitetą, ku
ris kitiem metam pateiktų, pra
nešimą apie dviejų Kinijų gali
mybes. J. Tautose, komunistai 
laiko vilkinimu, laiko delsimu.

rojusi...
“Ortodoksų žydų kongregaci

jų sąjunga” lapkričio 26 krei
pėsi į Sovietų Sąjungą, kad bū
tų suteiktos žydų dvasiniam va
dam “tos pačios teisės ir gali
mybės”, kurios yra leistos krikš
čionių dvasininkam.

Prašymas sulyginti teises pa
grįstas tikėjimu, kad Sovietų 
Sąjungoje ir kituose komuniz
mo valdomuose kraštuose reli
ginės laisvės auga. Kiek auga ir 
kiekne bei kokiaismetodais ti-

Darbininke lapkričio 22 bu
vo; informuota apie Santaros- 
Šviesos New Yorko skyriaus su
rengtą paskaitą bei simposiu- 
mą ir perduoti pareiškimai ei
lės asmenų dėl Sovietų Sąjun
gos pareigūnei dalyvavimo tame 
simpoziume. Dabar tenka infor
muoti ir apie pareiškimus tų, 
kurie redakcijai reiškė nepasi
tenkinimą ar pasipiktinimą 
ana laikraščio informacija.

Lapkričio 23 kreipėsi į re
dakciją pora asmenų iš komite-

New Yorke pritarė prezidento kūpąs lako vos-lapkričio 24 pa- 
politikai Vietname. reiškė pritarimą prezidentui.

....New Yorfco arkivyskupijos 
katalikų jaunino konferencija 
lapkričio 17 pritarė vyriausy
bės politikai Vietname. Dalyva
vo 1,500 atstovų 3 dienų posė
džiuose. Tarp kitko į vykdo
muosius pareigūnus vienas B 
keturių yra išrinktas Bronxo 

Graikų ortodoksų arkivys- 17 metų negriukas.

— Arthur GotdborpM, kaip 
rašo U. S. News... pakartoti
nai, Jungtinėse Tautose nesijau-

unin, balandžio 
pėsi į aukščiau- 
ddinmo pirmi- 
kaltindami val-

— Bulgarijos komunistų par
tijos sekretorius Zivkov, baig
damas partijos kongresą, pa
skelbė ištikimybę Sovietų Są
jungai. .

Dėl Vietnamo žydų organi
zacijos suskilę. Prezidentą re
mia taip pat žydai karo vetera
nai. feet priešinga jam yra 

“Amerikos rabinų centrinė or
ganizacija” ir "Amerikos žydų

Tai vykdoma labiausiai su or
todoksų dvasininkais. N. Y. Ti
mes lapkričio 27 -• informavo 
apie sovietų žurnalą “Nauka i 
žizn”, ateistinį, kuriame pa
skelbta, kad per rankas eina 
laiškai, pasirašyti Krasnovo, 
kuris išaiškintas kaip pasaulie
tis, mokytojas AL Levitin. 
Duodama suprasti, kad jis bū
siąs suimtas. Nusikalstama me
džiaga esą jo laiškai, kuriuose 
kalbama apie “sergančią bažny
čią”. Pagal žurnalo cituojamas 
laiškų ištraukas kalbama apie 
ortodoksų 'bažnyčią, kurių vai 
dai pasidavę pasaulinei val
džiai. Pagal ištraukas “ortodok
sų bažnyčioje yra daug gangre
nos paliestų narių, kurie vaidi
na pragaištingą vaidmenį baž
nyčios gyvenime: jie užkrečia 
ją savo puvėsių kvapais ir į- 
švirkščia nuodus į slapčiausias 
gelmes.

“Dėl to rusų bažnyčia ser
ga. Rimtai serga. Rimčiausia li
ga tai amžius trankąs cezaropa- 
pizmas (Bažnyčios priklausy
mas nuo pasaulinės valdžios). 
Ar nėfa nusikaltimas, kad šios 

.. . ..’ • • _ .

Antras priekaištas laikraš
čiui: dr. Griniaus minėjimo 
rengėjų siejimas su simpoziu
mo rengėjais gali pakenkti pa
čiam minėjimui, kuris jau čia 
pat, gruodžio 3.

Pasikalbėjimo rezultatai? Bu
vo išsiaiškinta, kad prezidento 
Griniaus minėjimo rengime da
lyvauja ne asmens, bet organi
zacijų atstovai; kad teisingiau 
ir tiesiau būtų pasakius ren
gime dalyvauja ir ta. pati San- 
taros-Šviesbs organizacija, ku
ri rengė paskaitą bei simpoziu-

Vokietijos krikščionių demo
kratų unijos atstovas Kurt 
Georg Kiesinger ir soc. demok
ratų pirmininkas Willy Brandt 
lapkričio 26 paskelbė, kad jie 
sutarė sudaryti “didžiąją koa
liciją". Kai kurie soc. demok
ratai buvo tam priešingi, bet 
Brahdt tikisi, kad partijos dau
guma pritars. Brandtas nesida-

Lyg padėtis anapus būtų papo* Viena priemonė: kunigų skai
čiaus mažinimas

The Tablet lapkričio 24 pra
nešė, kad bulgarų katalikų ku
nigai užsieniuose' savo konfe
rencijoje Romoje konstatavo, 
jog Bulgarijoje nuo karo pa
baigos tebuvo įšventinti tik du 
kunigai “Be naujų kunigų — 
laikraštis daro išvadą — tikė
jimas turės dingti raudonųjų 
valdomajame krašte”. Tas pats 
metodas, leisti seniesiem išmir
ti, o naujų kunigų neleisti — 

■.gausiai taikomas ir Lįgtuvoje. - 
kėjįmas tebelikviduojamas, ga- Antra priemonė: ' dvasininkų 
Ii iliustruoti kelios informaci-. nutildymas ir pavertimas val- 
jos. džios agentais

Kaip su Amerika? Krizės 
pradžioje W. Lippmann (WJT) 
aiškino, kad Vokietija patyrė iš 
Amerikos staigų pakitimą: Er- 
hardas patyrė, kad federalinė 
respublika nebėra laikoma svar
biausiu kariniu partneriu Euro
pos reikaluose; jam buvo pasa
kyta, kad Amerika suinteresuo
ta labiau įtraukti Sovietų Są-

Gaiko-Jiho (Tarptautiniai Reika
lai) žurnale.

Pakeliui iš Tokyo V. Sidzi
kauskas buvo sustojęs Los An
geles, kur lapkričio 13 d. pada
rė pranešimą vietos lietuvių vi
suomenei ir turėjo pasitarimą 
su Vlike dalyvaujančių grupių 
atstovais. (Elta)

Prezidento Johnsono politika 
Vietname susilaukė daugiau pa
ramos iš tikinčiųjų negu iš 
netikinčiųjų. Paramos 
susilaukė iš Amerikos katalikų 
vyskupų konferencijos. Prezi
dento paskatintas A. Goldber- 
gas kalbėjosi su žydų va
dais, ir lapkričio 24 "orto
doksinių žydų kongregacijų są
junga” savo konferencijoje

rado Čekoslovakijoje. Esą ten 
jis patyrė, .kad jaunimas išau
ga svetimas religijai ir partijai. 
“Bažnyčia ir partija — abidvi 
yra senesniem žmonėm, jam 
kalbėjęs vienas jaunuolis Pra
hoje. —Aš netikiu nei viena 
nei kita. Netiki nė mano drau
gai”. Jaunuolis, sakos kores
pondentas, klausęs jį, ar neat
siųstų jam magazinų su straips
niais apie naujus automobi-

man ir dek 
mėn. laišku' 
šio sovieto 
ninką Podgc 
džios pareigūnus laužant įstaty- 

lt tikėjimą (Laiš- 
akotas Darbinin- 
i 10, 14, 17). Už 
įtriarcho jie bu- 

Žinoma, val-

“koegzistencija ” 
tarp tikėjimo ir ateizmo reiš
kia valdžios priemonėm propa
gandą prieš tikėjimą, valdžios 
priemonėm ateizmo parėmimą 
ir jo skiepijimą jaunimui. N.Y. 
Times korespondentas šios ko
egzistencijos pavyzdžiu nurodė 
Lenkiją, kurioje visas politinės 
jėgos monopolis^ yra valdžios 
rankose, bet gyventojų ištiki
mybė priklausą Bažnyčiai. To
kioje padėtyje Gomulka prieš 
keleris metus^ir paskelbė, kad 
reikalinga koegzistencija tarp 
Bažnyčios ir Valstybės, tarp ti
kėjimo ir ateizmo. Esą religija 
nepanaikinamą taip greitai ir

Derybose dėl vyriausybės su
dėties aiškėja, kad Brandtas bus 
vicekancleris, jo pavaduotojas 
Berlyno burmistro pareigose 
Heinrich Albertz — užsienių 
reikalų min., jo pavaduotojas 
partijoj Wehner minist. bend
riesiem reikalam (vietoj lig
šiolinio Mende). Kiesingeris yra 
pažadėjęs įvesti į vyriausybę F. 
J. Straussą, kuris labiausiai rė
mė Kiesingerį į kanclerius. 
Straussui teksianti finansų mi
nisterija ar partijos pirmininko 
vieta parlamente (kurią dabar 
turi Barzel).

ninko Mende gundomas sudary
ti koaliciją su jais — tada W.

VLIKO pirmininkas V. Sidzi
kauskas lapkričio 16 grižo iš 
kelionės į Tolimuosius Rytus. 
Seule, Korėjos sostinėje, jis 
dalyvavo ten vykusioje Azijos 
tautų prieškomunistinės lygos 
konferencijoje kaip Pavergtųjų 
Europos Tautų Seimo atstovas, 
pasakė kalbą, rėmė rezoliuciją, 
kuri buvo priimta, kaip Azijos 
tautų solidarumo pareiškimas 
vidurio ir rytų Europos tau
tom jų kovoje dėl laisvės ir ne
priklausomybės.

Be Azijos tautų, Seulo konfe
rencijoje buvo taip pat atsto
vaujama Europa, Amerika — 
šiaurės ir pietų, — Afrika, Aus
tralija ir Naujoji Zelandija. 
Turėdama galvoje visuotinį ko
vos su komunistiniu imperializ
mu pobūdį, Suulo konferencija 
nutarė iki tol veikusią Azijos 
tautę fM-ieškomunistinę lygą 
perorganizuoti į pasaulinę an
tikomunistinę lygą. Atitinka- cionalinės Kinijos ■ 
mai pakeitė Lygos statutą ir iš
rinko naujus jos organus. Pir
moji perorganizuotos lygos 
konferencija bus ateinančiais 
metais Taipei, laisvosios Kini
jos sostinėj, Taiwane (Formo-

Dėkojo DartMnkd
Nevy Yorko valstybės kong

resmenai — Joseph P. Addab- 
bo, Edna F. Kelly, John J. 
Rooney, o taip pat gubernato
rius Nelson A. Rockefelleris at
siuntė Darbininkui padėkas už 
sveikinimus.

Gubernatorius N. A. Rocke- 
felleris rašo:

“Thank you for your con- 
gratulatory telegram. I parti- 
cularly appreciated the good 
wishes of the staff of Darbi
ninkas whose influence in the 
Lithuanian community is so 
great".

Konferencijai pasibaigus, V. 
Sidzikauskas lankėsi Japonijos 
sostinėj Tokyo, kur padarė 
pranešimą apie Lietuvą ir kitas 
Baltijos valstybes. Pranešimo 
ištraukos buvo perduotos per 
tris Tokyo radijo stotis, o iš
tisas jo tekstas spausdinamas

to dr. K. Griniaus minėjimui 
rengti. Kreipėsi su kaltinimu, 
kad laikraštis neteisingai siejęs 
Santaros - Šviesos simpoziumo 
rengėjus su dr. K. Griniaus mi
nėjimo rengimu. . Netesingai, 
nes rengimokomitete yra ne 
“tie patys Santaros-Šviesos vei
kėjai, kurie simpoziume bend
radarbiavo su Sovietų Sąjungos 
pareigūnu”, bet kiti — suminė
jo ir pavardes: A. Staknienė 
ir j. Vilgalys —- Santariečių- 
šviesiečių vardu, V. Steponis 
(pirmininkas), B. Mačiūnienė ir 
A. Mačiulis — varpininkų var
du, A. Diržys — neolituanų 
vardu ir R Kezys—skautų var-

hierarchų, ne vieno iš švento
jo Sinodo narių, bet vieno iš 
paprastų pasauliečių, vieno iš 
mokytojų? Aš rašau, nes jūs 
tylite. Aš stoju ginti bažnyčios, 
nes jūs neatliekate savo parei
gos... ”

Laiškas baigiamas įspėjimu 
bažnyčios vadam, kad “jų ne
garbingas elgesys gali baigtį 
schizma”.

Šioj vietoj Times korespon
dentas primena, kad du Mas
kvos dvasininkai, Nikolai Eshli-

Kokia bus naujos vyriausy- ' ■' \
bės politika, tik spėjama. Nuro
doma, kad buvęs kancleris Er- \ T*. v .'**’•**',;’’v >
bardas, kuris rėmėsi sąjunga su
Amerika, buvo priešingas koa- '.f’' A’ ’**' >
licijai su soc. dem. Soc. dem.
linksta į artimesnius ryšius su *5'
rytų kitais
rytų režimais. Kiesingeris esąs
ištikimas Adenauerio politikai VokUtlJoa MMmaals kancleris Ir vicekancleris — Kurt Georg Kiesinger ir 
artėti su Prancūzija. Tai politi- Brandt 
kai pritaria Straussas. Schroe- 
deris, kuris buvo "antidegaullis- 
tas”, tui-ės trauktis į kitą minis
teriją.

mus ir naikinai 
kas buvo atpmi 
ke š.m. birže$ 
tai Maskvos » 
vo suspenduoti 
džios įsakymu,.

Trečia: 'Ttoegtisfaneija4
Praktiškai

Bažnyčios gyveninio įvykiai laisvajame pasauly dabar tiek kalbamų 
ir. balsus apie nutildytosios

vienos organizacijos vieną 
komiteto kuriuos asmenis. Te
ko užtikrinti: nei prieš komite
to asmenis, nei prieš asmenis 
apskritai, nei prieš komiteto at
stovaujamas organizacijas, nei 
prieš organizacijas apskritai 
Bet laikraštis pasisakė prieš 
veiksmą, kuris pastatė į nejau
kią padėtį kitas organizacijas 
bei jų veikėjus. Į tai nurodyti 
ir informuoti laikraštis laikė sa
vo pareiga ir lojalumu savo 
skaitytojų atžvilgiu.

didžioji koalicija
jungą į Azijos reikalus, ir eu
ropinis reikalas nebėra pirmos 
eilės. Esą tai buvęs kūjo smū
gis į stiklinį rūmą. Vokietija da
bar esanti prieš visos pokari
nės politikos šukes.
Chr. Sc. Monitor jau po vy
riausybės krizės rašė: Iš tikrų
jų Washingtonas nūkirpb siū
lus, kuriais vadovavo Bonnai.. 

vė laisvųjų demokratų pirmi- Paliko ją vieną pirmusyk po 
antrojo pasaulinio karo. Klau
simas, ar ji sėkmingai plaukios 

Brandtas būtų kancleris, o koa- atviruose vandenyse, plaukio- 
licijoje su kr. dem. unija bus jus 20 metų tik Amerikos glo- 
tik vicekancleris. Brandtas ar- bojamuose vandenyse.

Atrodo betgi, kad Amerika 
nėra atsisakius įtakos Bonnai. 
Ir šiuo metu, kada sudarinėja
ma Vokietijos vyriausybė, val
stybės sekr. patarėjas Nato rei
kalam J. McCloy išvyko į Bon- 
ną tartis dėl kariuomenės iš
laikymo Vokietijoje.

tuosiuose Rūmuose susilpusi. 
Galimybė, kad jis bus Rusk įpė
dinis valstybės departamen- 

sniego jau ir Pennsylvanijoje te, sumažėjusi. Jis net norįs iš 
bei New Yorko valstybėse. dabartinių į»reigų pasitraukti.

Proz» Johneonae, kaip tei- Sovietai poohanlė į Kini 
gė dem. kongresu. Boggs, atėi- jos pasienį papildomos kariuo* 
nančiais metais prašys Kong- menės su atominiais ir raketi- 
resą didinti mokesčius, kad pa- niais ginklais.
iptidomai gautų 19*15 bilijo- — Amerikos vyriousybė į 
nų paj*mų. Pte*. buvęs patarė* spaudos sukeltą aliarmą dėl 

siūlymas priimti kom. Kiniją jas Heller pasisegė už 5 proc. nacizmo atgijimo Vokietijoje 
vėl atmestas. kėlimą. Mūri skeptiškai.

....— Bulgarija lėktuvas lap
kričio 24 nukrito Čekoslovaki
joje. Žuvo visi 84. Tarp jų dau
gelis komunistą vadų iš lotynų 
Amerikos.

— J. Valstybės lapkričio 28 
savo atstovybes Bulgarijoje ir 
Ven/rijoje pakėlė į aukščiau
sią laU)$nį — ambasadas. Tai 
turi reikšti palankumą ir san-

— Sovietą min. pirm. Kosy- tykių gerinimą.
ginas gruodžio 1 atvyksta | _ wfchigane ir prie Didžių-
Prancūziją 10 dienų. Tai revi- jų eferų lapkričio 28 prisnigo 
zitas de Gaulle. 15 colių, o pusnynai su-

— It^i|ojs lapkričio 24 pasi- versti iki 7 pėdų. Laukiama 
kartojo potvyniai

Nuomonės kitu klausimu išsi
skyrė. Viena pusė manė, kad 
organizacija neatsakinga už at
skirų asmenų veiksmus. Iš laik
raščio pusės buvo pasisakyta, 
kad organizacija atsakinga, jei 
asmens veikia tos organizaci
jos pavesti.

Išsiskyrė nuomonės ir kitu 
klausimu. Viena pusė galvojo: 
nereikėjo simpoziumo įvykio 
sieti su dr. K. Griniaus minė
jimu, nes sukeliamas įtarimas 
ne tik rengėjam, bet ir pačiam 
dr. Griniui; galima esą galvoti, 
kad laikraštis norėjęs minėji
mui pakenkti. Redakcijos pusės 
buvo aiškinta: dr. K. Grinių ger
biant kaip Lietuvos prezidentą 
ir savo dalį jo pagarbai laikraš
tis atiduos tinkamu būdu. Rūs
tybė dėl galimos nepagarbos 
prezidentui Griniui galėtų būti 
nukreipta į tą organizaciją, ku
ri, prieš eidama pagerbti nepri
klausomos Lietuvos prezidento, 
susirenka pokalbio su nepri
klausomą Lietuvą pavergusios 
Sovietų Sąjungos pareigūnu. 
Toks dvilypumas vargiai gali
ma vertinti kaip nepriklauso
mos Lietuvos prezidento pager
bimas. Atkreipdama dėmesį į 
šį faktą ir jo galimą įspūdį, re
dakcija norėjo nurodyti drama
tinį paradoksą, į kurį veda te
kis noras “dvejopiem dievam 
tarnauti”. Kai kam gali atrody
ti tai suderinama, bet tai ir ten-

J. Tautose — kom. Kinija nepriimta ka,p “pasiUydun°"
Aktualus klausimas J. T. dis- Pokalbis buvo baigtas įsak- 

kusijose, ar kom. Kinijos klausi- m*u klausimu, ar laikraščio pa
ntas turi būti sprendžiamas pa- s^bos nebuvo, nukreiptos prieš 

prasta balsų dauguma, ar 
dviem trečdaliais, kaip buvo 
nutarta 'pernai Amerika laiko
si pernykščio nutarimo.

gumentavo, kad koalicija su 
laisvaisiais demokratais turės 
tik 6 asmenų daugumą. Tokiai 
vyriausybei bus sunku išsilai
kyti. O be to laisvieji demokra
tai neteko vardo po pralaimėji
mo Bavarijos rinkimuose. Par
lamente viso yra 496 atstovai, 
kr. dem. 245, soc. dem. 202, 
laisvųjų dem. 49.



JURGIS

S. BECKENSTEIN, be.

ganyto-

174 Miiibury Street 
— 21 Fifth Avenue

kongresui rengti komiteto narė, 
praeitą savaitę, grįždama iš Balti- 
morės, apsilankė Darbininko re
dakcijoje

irket Street . 
Main Street

leidžiant į smulkesnes klaidas, 
norėčiau pasisakyti tik dėl vie
nos, kuri sudaro,Jisų komenta
ro pagrindą. Šį paaiškinimą

jam praktikai atimama teisę 
tvarkyti dvasiškių bei tikinčių
jų reikalus, draudžiamas religi-

riaudą vaizdingai supažindinti 
pasaulį su lietuvių tautos žy
giais; ji turėtų didelės reikšmės 
lietuvių jaunimui.
. D. Traukti jaunimą į viso
kius lietuviškus darbus. Aiškin
ti jaunimui straipsniais, paskai
tomis, ką reikią savo valstybė

(RINKIMAS AUDINIŲ — 
tėm, apsiaustam, suknelėm ir kt 

AnrKniei angliško* ir vietinės vilnos, šilko, medvilnės 
Spccioiūri žemo* kainos siunčiant audinius į užsienį 
Mea pcktidmcme savo patalpas, kad galėtume geriau 
pąttanMrati klijentiuns. Prašome užeiti ir pasižiūrėti.

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

mis, informacija apie jų gyve
nimą įvairiuose kraštuose, jų 
įsijungimą į savo gyvenamo 
krašto kultūrą, mokslą, politi
ką ir jų organizacijas, jų išsi
mokslinimą ir kt.

dėmesį bei paramą Lietuvos 
laisvės idėjai? - /

A. Norint laimėti nelietuviš
kai kalbančių* asmenų ar insti
tucijų dėmesį Lietuvos reikalui 
reikia:

jaunimui apie atsistatymą ir 
buvusią pažangą Lietuvoje, apie 
jos žmonių gyvenimą . Kitas 
filmas arba paties filmo tęsi
nys turėtų parodyti dabartinį 
Lietuvos gyvenimą. Filmas tu
rėtų būti neblogiau pastatytas 
negu HoHywoodo statomi. Pir
miausia tuo reikalu tartis su

kovos: . r
“Daugiau žvvimnkn, Daugiau O*" xv ■

rezotiucininkų, Daugūto partiza-

BAISIAU NEI KATAKOMBŲ LAIKAIS 
St: Lozoraičio paskaita <2j

ros .
Trečiu klausimų. — dėl veik

los tarp nelietuviškai kalban-

resas su pla&r menine progra- 2. I ruošiamus lietuvių iškil- 
parengimųs kviesti

yra klaidinga.
Lygiai be pagrindo yra ir 

Darbininko nusistebėjimas San
taros-Šviesos dalyvavimu dr.. 
K. Griniaus minėjimo rengime. 
Santara-Šviesa nuoširdžiai ger
bia dr. Grinių kaip lietuvių tau
tai didžiai nusipelniusį asmenį 
ir kaip Lietuvos Respublikos 
prezidentą, Lietuvos valstybės 
ir jos nepriklausomybės simbo-

verčiant ją ‘LTSR’, nepripaži- 
Darbininkas km. lapkričio ntaas apsprendžia laisvųjų Ue- 

tuvių bendravimo su pavergtą-

L Supažindinti juos su lietu
vių tautos istorija, kultūra, su 
jos dabartine padėtinu. Geriau
sias supažindinimo kelias yra 
knyga. 50 mėt^.: Nepriklausomy
bės sukakties proga turėtume tų gausus lietuvių, gyvenančių 
išleisti anglų' kalba ir lietuvių 
kalba gerą Lietuvos istoriją 
(nuo seniausios praeities iki 
šios dienos, ypač išsamiai ap
rašant Lietuvos nepriklausomy
bės laikotarpį), lietuvių tautos 
kultūros istoriją, lietuvių litera-

REPUBUC Ligm
322 Union Av*nu*u uro 

~ Telefonas EV 7-

havo»2L N. Y.____ ... T«L W
U. M.Y. . x......_ TeL ST*w 24329

čįus. Visas 
mas yra sov

suteikžcoas^

kad fe.ęKstoažmtai su 
lietuvių gyvenimu užsienyje ir 
dabartine Lietuvos padėtimi

3. Visur ir visada kelti rasų 
imperializmo ir komunizmo pa
vojų laisvam pasauliui Visur 
demaskuoti rusų okupaciją ir 
rusifikącįją Lietuvoje.

4. Reikia daugiau lietuviškų 
televizijos ir radijo programų.

5. Išleisti lietuvių informaci
nį leidinį anglų kalba, kuris bū-

Religinėje* Jsrityje paviršuti- 
ni&Įai padėtis atrodo kiek pa
derėjusį, bet £ esmės ji yra la
bai sunki Nors y kiek kitomis 
priemonėmis, - sovietai yra pa
siryžę Lietuko^ bažnyčią pirma 
susilpninti, nįffflĮhii visai likvi
duoti, geriauą|i atveju palikda
mi tam tikto^fonpabus griau- 

gyveni- 
griežtai

Pirmuoju klausimu — dėl 
diplomatinės kovos:

“Mano supratimu, reikėtų to
liau varyti tą Valiuko rezoliuci
ją ir kelti klausimą JT. Antra, 
reikėtų megzti artimesnius ir 
tvirtesnius ryšius su Vokietija. 
šiaip ar taip jos Sovietai dabar 
labiausiai bijosi” ~
. Antru klausimu — dėl lietu- 
vių stiprinimo: jV

Santara-Šviesa pilnai pritaria 
Jaunimo Kongreso politiniams 
nutarimams, kuriuose yra pa- 

( nukelta į S pslj

. M 2-1767 
AN 8-006* 
EV 4-4952

JUOZAS BRUtIN3KAS,'v«4ėjM 
Didelis pasirinkimu įvairių vynu, degtinių, konjakų, midų

80. BOSTON 27, Mae*. 327 We«t Broadway 
BROOKLYN 11, N.Y. — 370 Union Avenue . 
BROOKLYN 7, N.Y. — 600 8otter Avenue

negu katakombų laikais.
Kaip krašto žmonės reaguoja 

į dabartinę dalykų padėtį? Nė
ra lengva keliais žodžiais tiks
liai apibrėžti įvairių gyventojų 
grupių nuotaikas. Jos kartais 
yra taip skirtingos, kaip skir
tingos sąlygos, kuriose gyvena
ma. Aš čia paliesiu kiek jaunes
nio amžiaus, tam tikrą mokslą 
baigusių aąpenų^ kategoriją, 
kuri

vių tautos parodą vienam pa
sauliniam centre — New York, 
Paryžius ir tt, kuri galėtų tęs
tis bent trejus metus. Joje tu
rėtų būti parodyta visos lietu
vių gyvenimo sritys: menas, 
muzika, mokslas, tautosaka, re- 
ligija, istorija, žmonės, jų pap
ročiai, emigracija, tremtis, pra
eitis nuo seniausių laikų, da
bartis. Tokia paroda galėtų bū-

. ___ _ dar
daugiau lytoj turas vadovauja
mą vaidmenį. Ilgom ir hero
jiškom partizaninėms kovom* 
pasibaigus, gyventojų daugumą 
įsitikino, jog aktyvaus ginkluo
to pasipriešinimo laikotarpis pa
sibaigė ir greito padėties pasi
keitimo nebegalima lauktu Bu
vo prieita išvados, kad ginti bei 
stiprinti lietuviškas pozicijas 
krašte reikia kitomis priemonė
mis, kurios vengtų bereikalim 
gos rizikos. Pasidarė aišku, kad 
juo daugiau gerų lietuvių liks 
nuošaliai nuo viešo gyvenimo, 
juo labiau tas gyvenimas turės 
būt tvarkomas užkietėjusių par
tijos biurokratų ir, aišku, rusų 
valdininkų Todėl net ir tie, ku
rie ilgus metus buvo nutolę 
nuo bet kurios veiklos, pradėjo 
įsijungti į okupuoto krašto gy- 
venauą. įdomu pažymėti, kad 
krašte susidarydavo tam tikra 
vieša nimnflaė, kuriui pnHnpf- 
davo beveik visos gyventojų

tesuiu darbuestoK^e-tįganiza- 
cijose, kurios prageną virsti tik 
“pasiautimo” /ir ^pasismagini
mo” sambūriais. Lįįbai daug 
prisiima neigiamų JAV studen
tų organizarijų savyŽįų. Reikė
tų nuo asimiliacijos daugiau 
gintis. Neturi jaunimas ir tin
kamos lituanistinės literatū-

22 d. patalpino pranešimą ~ . .. . . -,.................„
komentarą «ie lapkričio 19 d. * Uetuva P0“0^ »tumų. 
New Yorko Santaros-Šviesos Darbininke minimas keletos

apsagą. Gatimą buvo pastebė
ti, kad Detsenfeji Įpmunirtai, 
Stąimo išvarginti, pano
ro konkrečiai įgyvendinti sovie
tinę konstituciją. Tačiau darbas 
ryko labai sunkiomis sąlygo
mis, kurios krašto žmones pri
brandino ir pripratino prie at
sargaus įvairiausių kliūčių nu
galėjimo. Būtų netoiiinga no*

If-u t.g 

poekutintyję motų bėgyje atti
ko nemažą darbą Lietuvos la
bui, šis obloktvvus nrioožlni* 
mes raMrfa tiotuvių tauto* pa-

Dabar jūs galite aplankyti savo artimuosius Lietuvoje — 
Mūsų ištaiga taip pat sutvarko pramogines ir biznio keliones i vi
sus Sovietų Sąjungos valdomus kraštus. Mes parūpiname vizas, su
tvarkome rezervacijas ir kt. Smulkesniems informacijoms rąžykite 
- skambinkit daugiausia patyrusiam Kelionių biurui 1 Rytų Europą

COSMOS TRAVEL BUREAU, Ine.

• - x ,

-MBį

Intymi 
įtaka. Lietuviškos 
tuviškos visuomenėj tikslų su
tapimas. Neniiodyę jaunimo 
d^tistiškomis nuotaikomjs’’.

Trečmoju klausimu dėl 
veiklos tarp nelietuviškai kal
bančių: ,

“Lietuvių kultūrinių verty
bių pristatymas nelietuviškai 
kalbančiom vjsnoįtnraėm”.

tik gal km kurie per 
^>8^ itykdžtoą bū
tų didęlė nauda” Ir toKan dės- 
to savo atsakymus į antorioK;. 
klausimus: |
( — Kokiais žvejais snątinrm* 
‘tume diplomatinę kovą dėl lais-. 
vės, padėtume tėvynėje tiku-- 
šiam tautos kamienui išsilaiky
ti, išlaikyti savyje laisvės ilge-- 
sį ir patikėjimą?

A. Tokie apmokami skelbi
mai, kaip buvo N. Y. Times 
laikraštyje apie Lietuvos da
bartinę padėtį, paskelbti prieš 
lapkričio 13 žygį, turėtų būti 
dedami viso pasaulio spaudoje 
ir visuose kontinentuose, neiš
skiriant naujų Afrikos valsty
bių. Jie turėtų periodiškai pa
sikartoti.

B. Reikia įsteigti pasaulio lie
tuvių radijo, gauti atskirą savo 
bangą ir per radijo perdavinė
ti žinias į Lietuvą ir į visą pa
saulį.

— Kokiais žygiais sustiprin
tume čia esančių lietuvių, ypa
čiai jaunimo, tautinę savigar
ba, kultūrinį aktyvumą, ryšio 
su praeitim pajautimą, valsty
bės idėjos sąmonę?

Kontaktai su tokio statuso 
asmenimis neturi jokių impli- 
kacijų Lietuvos įjungimo į So- '
vietų Sąjungą tarptautiniam ne- 
pripažinimui Tai yra kertinis ■ 
klausimas, nes veiksnių konfe- 
rencijos Clevelande Š. m. sau- ■ 
šio 23 d. pareiškime nurodo- ■ \ , "f',... ‘ r‘ V* > i;
ma, kad “ . . .Lietuvos Respub- I 
likos tęstinumas ir Lietuvos į- S urtuiktlui mMJIme dainuoja Flortnella MHrm
jungimo į Sovietų Sąjungą, pa- 4, Katanauaicao, E. Dutkua, J. *tuk«% kun, ą. TotoraRla.

Deja, to paties objektyvumo 
(sukelta į 4 ptl.)

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

Santaros - šviesos parengi 
me tarp kitų svečių dalyvavo 
Jungtinių Tautų bibliotekos di
rektorius dr. Leonas Vladiml- 
rovas. Šiuo metu jis nėra So
vietų Sąjungos pareigūnas nė; 
prie Jungtinių Tautų, nė kur; 
kitur- Jis yra Jungtinių Tauto 
pareigūnas ir Sovietų Sąjungos 
misijai nepriklauso. Jo padėtis 
yra ta pati kaip visų kitų Jung
tinių Tautų pareigūnų ir paties 
jų generalinio sekretoriaus U 
Tbant, kuris būdamas Baf- 
mos pilietis, jokiu atžvilgiu nė
ra Burmos pareigūnu Jungtinė
se Tautose . ’ •. .f i

\ Antraton Mausimu r— dėl tie- 
turių sustiprinimo: L 

astinė masinė veikla. 
lietuviškos mokyklos 

ir lie-

surengtą dr. V. Kavolio paskai- asmenų pasipiktinimas dr. Vla- 
tą ir jaunimo simpoziumą Šia- dimirovo dalyvavimu New Yor- 
me pranešime visa eilė faktų ko Santaros šviesos parengi- 
patiekti klaidingai. Nesi- me ir iš to daromos toli ei

nančios -išvados neturi pagrin
do, nes pagrindinė prielaida, 
kad dr. Vladimirovas esąs So
vietų Sąjungos pareigūnas,

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

Krautuvės atviros kasdien ir sekmadieniais, 
•fakyrus tefaadienlus, nuo 9 ryto iki 6:30 vak.

8. Beckensteino krautuvėse kalbama rueūkai, lenkiukai, ukninMkai
Važiuoti BMT išlipant Essex Street, keltis elevatorium j

- virtų, aęba INU trai&inhi -P-6 Avenue iki Delancey.Bt. ^7 
Atsineškite ją skelbimą, kuris bus ypatingai įvertintas!

paslėpti. Bažnyčiai Imta gyven
ti, bet draudžiama kvėpuoti. 
Jei ji apskritai šiandien dar eg
zistuoją tai tik dėka didelio 
dvasiškijos bei tikinčiųjų pasi
šventimo. Aš tikiuosi, kad ateis 
diena, kada bus galima papa
sakoti apie tuos pasišventėlius, 
kurie šiandien tyliai ir kantriai, 
šeimose, ligonėse, tolimajame 
Sibire, žodžiu tariant, visur, 
kur yra tikinčiųjų skleidžia Die
vo žodį. Iš arčiau susipažinus 
su esama padėtimi, galima 
lengvai įsitiktoti, jog bažnyčia 
pergyvena didsinj pavoįę, ne-

____________ __________________________ MU 4-4619
DEIPHIA, Pa. Itl22 — 1214 N. 5tfi SL,------ PO 3-4*1*
MMGtf 3> Pa. — 1307 E. Carson Street ____HU 1-2750
r$AMCI*CO, CaUL — 207* Sutter Street___  Fl 6-1571
IUra*Y, eono. — 905 Bank 8t.___________  PU 6-67*6

“Pirkti peklaminius pusla
pius ir autorius. Jei galėjo jau- ,
nimo kongresui surinkti 95,(XXL : gaminimo bendrevėmi^^
kodėl negalėtų reklamai? Nuo- E to jos tikrai padarytų nema- gįū tgjp pasaulio lietuvių jau-
stabiai mažai kas žino apie Lie- ža pelno. nimo kongresas, lapkričio 13
tuvą kaip patyriau ligoninėje. B. Tautinę savigarbą kultūri- žygis, tarptautinės lietuvių jau-
Stinga ir literatūros apie Lie- nį aktyvumą reikia skatinti šei- nimo stovyklos.
tuvą anglų kalba. Vienas Litua- moję, lituanistinėse mokyklose, F. Ruošti tėvam kursus 
nūs ar angliški Lietuvių Dienų jaunimo organizacijose. (ypač jaunom lietuviškom šei-
puslapiai mažai ką pasiekia.” C. Suruošti “pasaulinę” lietu- mom) — seminarus, kaip 5270

CLEVELAND 13, Ohio — 90* Ltterary Road ----------TO 1-1068
DETROIT, Mieli. — 730 Michigan Avenue---------------VI 1-5355
GRAND RAPiOS, Mich. — 636-38 Bridge SU N.W. Gi- 8-2256 
HARTFORD 14, Conn. — 200 Franklin Av^ tel. 233-8030,246-0215 ....----------------- — . ----------- - TO 71575

ES 2-4685

Siųskite į Lietuvą ir SSSR 
DOVANŲ SIUNTINIUS

domas jos skĖždimas, pagaliau 
smarkiai rūfi^mas vienas iš 
svarbiausių bažnyčios uždavi
nių. — mokyti tikinčiuosius. 
Aišku, jog einama prie' bažny
čios lėto užsnaugimo, kurio



žinias

(Eit*)

PRANAS TRUMPAITIS

PELIKSAS

Nepavykus ginklu Lietuvos 
užkariauti, Lietuvių komunistų 
partijos suvažiavime buvo nu
tarta pačioje Lietuvoje steigti 
komunistų slaptas kuopas, kad

Pasveikinimas Lietuvos atsto
vui Washingtone Juozui Kajec-

Laukiant vis naujų reformų

dar labiau pasidaryti didesniu P35 brolį ūkyje ir pradėjo bro- 
demokratu, pasiuntė į Angliją lį kreipti savo pusėn, 
vieną iš geriausių Baltijos jū- (Bus daugiau)

Vyriausiam Lietuvos Išlaisvi
nimo Komitetui:

Amerikos Lietuvių Taryba 
savo metiniame suvažiavime, į- 
vykusiame 1966 spalio 29, Chi- 
cagoje, Sherman House, sveiki
na Vyriausią Lietuvos Išlaisvi
nimo Komitetą, linkėdamas 

"jam geriausios sėkmės bendruo
se žygiuose už Lietuvos išlais
vinimą.

Kai 1918 Lietuvos taryba pa
skelbė Lietuvos nepriklausomy
bę, tai Kapsukas su savo p®

kad Sovietų Sąjunga per 
tuos visus metus nuo Lietuvos 
•kupacijos pradžios grobė pa
vergtos šalies turtus bei žmo
nių nuosavybes ir naudojo Lie
tuvos darbo žmonių jėgą savo 
pramonei ugdyti ir savo biuro
kratijai, kariuomenei ir polici
jai maitinti, —
tai šis Amerikos Lietuvių Ta
rybos suvažiavimas, apsvarstęs 
vargingą pavergtos Lietuvos 
padėtį,

nutaria pareikšti griežtą pro
testą prieš Sovietų Sąjungos 
smurto ir nežmoniškumo politi
ką lietuvių tautos atžvilgiu ir 
reikalauja, kad atsiimtų iš Lie
tuvos savo armiją, policiją ir 
komunistų partiją bei jos agi- 
totorius, ir . '

nutaria pranešti apie šį Ame
rikos Lietuvių Tarybos protes
tą JAV Prezidentui, Valstybės 
sekretoriui, JAV Senatui, JAV 
Ambasadoriui Jungtinėse-Tau
tose ir Visom svetimų šalių Pa
siuntinybėm, akredituotom Wa- 
shingtone; ir

nutaria reikalauti, kad lais
vojo pasaulio tautos verstų So
vietų Sąjungą atstatyti teisėtu
mą 'Pabaltijo valstybėse, lei
džiant jom laisvai apsispręsti 
politiškai, ekonomiškai ir kul
tūriškai, kaip to reikalauja J. 
Tautų čarteris ir Sovietų Sąjun
gos įsipareigojimai.

damas užėjo į taverną alaus. 
Ten išgirdo lietuviškai kal
bant. Pasisakė esąs lietuvis. Vi
si nudžiugo. Peliksas patenkin-

padarytų Lietuvoje perversmą.
1919 pabaigoje Peliksas jau 

Lietuvoje. Pirma apsigyveno

ELENOS KEPALAITĖS 
; PARODA NEW YORKE

Elenos Kepalaitės skulptūros

Amerikos ' Lietuvių Tarybos 
metinis suvažiavimas, susirin
kęs spalio 29, Chicagoje, dėko
ja Tamstai už sveikftmną suva
žiavimo delegatam ir linki Jum 
geriausios sėkmės atsakomin- 
gose pareigose atstovaujant ir 
ginant nepriklausomą Lietuvą 
ir reiškiame viltį, kad glaudus 
bendradarbiavimas tarp Tams
tos ir Amerikos Lietuvių Tary
bos tęsis ir toliau.

Jonas Krikštytojas buvo Kris
taus atėjimo kelių tiesėjas. Jis 
šaukė dykumoje, kviesdamas 
prie atgailos ir vidinės refor
mos. Netikėjimo dykumos vis 
užgula žmonių dvasią, ją apne
ša ydų ir piktybių smėliu, net. 
kalnus suverčia. Griežtom ir 
Radikaliom reformom Jonas 
Krikštytojas tuos kalnus vertė 
be pasigailėjimo. Jis nepataika
vo ir nebandė prisitaikyti prie 
laiko mados.

žiau-aivam.s
važiavimas. Penki kalbėtojai, 
tų tarpe svečiai iš Danijos ir 
Suomijos, kalbės tema — Bal
tijos erdvė kaip vieningos Eu
ropos dalis.

Dabar Peliksas jaučiasi išdi- tas lietuvių sutikęs, o vietos lie- roję esančių šarvuočių 
džiai. Nauja saguota eilutė, ke- tuviai pamatę uniformuotą 
purė žvaigždėta — kaip tikro ficierių”.
aukštųjų mokyklų studento.

Ten mokslas tęsdavosi 4 m. 
Tik ką užbaigus antrą semest
rą, prasidėjo pirmasis pasauli
nis karas. Visi paskutinio kur
so studentai mobilizuojami ir 
skirstomi į prekybinį laivyną.

Rusų prekybiniai laivai plau
kė į Angliją, pakrauti prekėm,

į Mintaujos gimnaziją. Padrą- ir iš ten gabendavo ginklus ir 
stodamas pasiuntė 25 rublius. amuniciją, kurių rusų armija

Jau Peliksas Mintaujoje. .Jo stokojo.

suvažiavimas
Lueneburgo Rytų Akademi

joj. Vokietijoj, lapkričio 25-27 
įvyksta Baltiečių draugijos su-

Studiios apie baltiečių 
santykius su vokiečiais

Spalio 16-22 'Vokietijoje
(Friedricbsdorf-Taunus) įvyku- sų tautose per pastaruosius 50 se arba numarino badu;

Pelikso. Čia jo artimieji, gyve- nazija nepripažino, tenka mo- 
ną Brooklyne, N.Y., nori atpa- kytis “totemu”. Metus pasimo- 
sakoti Pelikso gyvenimo nuo- kęs, išlaiko 4 klasių kursą. To

liau mokytis per brangu. Dabar 
ieškoma, kur “keturklasis” ga-

Jis buvo vienas iš jaunesnių- lėtų įstoti ir tęsti mokslą. Atsi
jų brolių. Kai turėjo 8 metus, klausė vėl brolio amerikiečio.
tėvas leido į pradinę mokyklą Savi mano — o gal į kunigų 

seminariją, juk to motina la
bai norėtų!

Amerikietis atsako su patari
mu — broleli, kunigu būti rei
kia pašaukimo, kunigo parei
gos nelengvos.

Po tokio patarimo Peliksas 
apsisprendė — į kunigus pa
šaukimo neturįs.

Surado, kad Latvijoje Tuku- 
me yra vidaus upių ir pakran
čių laivyninkystės mokykla, ku
rią baigus galima įstoti į Rygos vai į miestą išeiti. Bevaikščio- 
laivyninkystės institutą.

Po dviejų metų mokyklą bai-

Amerikos Lietuvių Tarybos 
suvažiavimas Chicagoje. 1966 
spalio 29, Sherman House, iš
klausęsvaldybos pranešimų ir 
kitų atstovų pasisakymų Lietu- 
vos pavergimo klausimais ir 
matydamas,

kad Sovietų Sąjunga 1940 m. 
savo ginkluotomis jėgomis oku
pavo Lietuvos teritoriją ir, su
laužydama taikos sutartį su Ne
priklausomos Lietuvos Respub
lika, prievarta ir prieš Lietu
vos žmonių norus įjungė ją į 
savo valstybę;

kad Sovietų Sąjunga tebelai
ko Lietuvą pavergtą, paneigia 
jai laisvos tautos apsisprendi
mo teisę;

kad Sovietų Sąjunga, siekda
ma sunaikinti lietuvių tautą, iš- 
deportavo daugelį tūkstančių 
Lietuvos žmonių į šiaurines Ru
sijos sritis ir Sibiro tundras ir 
daugelįjų nukankino sunkiais 
darbais nepakenčiamose sąlygo-

SvarsH tautybių 
lūtimą Sovietuos*

Spalio gale Miunchene įvyko 
Sovietų Sąjungos Studijų Insti
tuto konferencija, skirta per
žvelgti bolševikinės valdžios 50 
metų “pažadų ir tesėjimų” ba
lansui

“ELTA-Pressedienst” prane
šimu, konferencijoje buvo pa
teikta per 20 itin aukšto lygio 
paskaitų. Ypač spalvingas bu
vęs prof. Richardo Pipes, iš 
Harvardo universiteto, praneši
mas apie tautybių problemą. 
Pranešėjęs pafB&žęs, kad neru-

Bgainiui ir Peliksą mobiliza
vo, ir paskyrė viename preky
biniame laive kažkokiu virši- 
ninkėliu.

Kol vokiečių povandeniniai 
laivai neuždarė Danijos sąs - 
maukos — išėjimo į šiaurės jū
rą, Pelikso laivui laimingai pa
vyko pasiekti Anglijos pakran
tes ir prisiūti į Škotijos Glas- 
govą.

Ten laivui ilgesniam laikui 
apsistojus, dauguma jūreivių 
mėgindavo “pasišalinti”. Bet 
kalbos nemokant ir pažįstamų 
neturint, bėgliam daug kartų 
nepavykdavo. Anglų policija 
“klajoklius” surinkusi, grąžin
davo į laivą.

O gi Peliksas, kaip laivo įgu
los pareigūnas, galėdavo lais-

Sovietini* patriotizmas
Vokiškai leidžiama “ELTA- 

Pressedienst” lapkričio numfe- 
rv išsamiai nagrinėja Maskvos 
peršamais “Sovietinio patrio
tizmo” idėia ir iškelia iš po to 
lukšto ryškų sovietinį didžiaru- 
sišką nacionalizmą.

Telegramomis anglų kalba 
sveikinimai ir padėkos pasiųs
tos JAV - Prezidentui L. B. 
Johnson, Valstybės Departa
mento sekretoriui D. Rusk, Illi
nois gubernatoriui Otto Kemer 
ir Chicagos burmistrui R. Da- 
ley. Amerikos Lietuvię Taryba

New Yorke. Skulptūros parodą 
buvo surengus Brooklyno Me
no muziejuje.

Šios parodos katalogan įžan
gos žodį parašė Jacųues Lip- 
shitz, pasaulinio garso skulpto
rius, kilęs iš Druskininkų, da
bar gyvenąs New Yorke.

Nauji pažįstami nuvedė Pe- šarvuočio buvo 
liksą į “Rankpelnio” redakciją 
ir supažindino su visu “štabu”.

Tuo metu to laikraštuko re
daktorium ar jo padėjėjom bu
vo vėliau garsusis Kapsukas.

Peliksas jau nebegrįžo į lai
vą, pasiliko prie “Rankpelnio”. 
Ten pat buvo spausdinamas ir 
socialistų “kibirkštys” ir kito
kie revoliucijonierių leidiniai

Dabar Pelito) pasaulėžiūra 
pasikeitė, pasidarė kraštutinis 
socialistas, Kapsuko pasekėjas.

Rašo broliui į Ameriką, ir jo 
laiškai jau kvepia kairumu.

Amerikietis brolis atrašo, ir 
kviečia vykti į Ameriką. Pelik
sas atkerta, esą, su “kapitalis
tais” nebenorįs turėti nieko 
bendro. Girdi, laukia kada už
tekės “socializmo saulė” Rusijo
je, o tuo pat ir Lietuvoje.

Ir taip broliški ryšiai su bro
liu amerikiečiu pasidarė ne 
tokie sklandūs, abiejų įsitikini
mai žymiai skyrėsi . Ka
ras Rusijai netisekė. Kilo revo
liucija. Carui atsisakius sosto, 
valdžia pateko į socialisto Ke
renskio rankas ir tuo būdu įvy
ko tartum tikra demokratija..

Tačiau dėl tos “pilnos demo
kratijos” kariuomenėje pairo 
tvarka. Kerenskis, norėdamas

paskelbtas sąrašas tų Beturiu 
komunistų, buvusių tartum 
“neištikimų” Stalino linijai,'ir 
kurie 1938 buvo sunaikinti. 
Vieno nebuvo paminėta — pereito mokslo Mintaujos gina-

Jonas Krikštytojas dažnai pa
vadinamas vienu iš didžiausių 
anų laikų reformatorių, nes 
“tarp gausių iš motorų nekilo 

* didesnio už Joną Krikštytoją”. 
. Jo reformos taikė pirmiausia į 

patį žmogų ir tiktai per jį — į 
visuomenę. O pradėjo Jonas 
Krikštytojas tas reformas nuo 

j savęs, visai priešingai nei tie, 
kurie pradeda nuo kitų. Nors 
jis buvo ir šventas žmogus, bet 
kartu ir didžiausias atgailoto
jas. Ką kitiem skelbė,- pats pir
miau tad vykdė. Pirmiausia jis 
kalbėjo kitiem savo pavyzdžiu, 
savo gyvenimu ir tik po to 
skelbė liežuviu.

Visuomeninės reformos taip 
pat turi prasidėti nuo savęs. 
Jonas Krikštytojas išreiškė tai 
paprastai ir aiškiai: “Kas turi 
dvi jupas, tegul duoda neturin- 
čiam; kas turi ka'Valgyti, taip 

J. pat tedaro....”
Z Pasakyta tai žmonėm ir jų 

valdžiai: pirmiem — būkite gai
lestingi artimui, antriem — bū
kite teisingi valdiniam. Kiek
viena neteisybė, prievarta ir 
skriauda ' visuomenę griauna. 
Tie kalnai turi būti nukasti ir 
slėniai užlyginti, bet pirmiau- 
sic pačioje žmogaus dvasioje.

Jei pasaulis turi būti kitoks, 
tai kiekvienas mūsų pirmiausia 
turi būti kitoks. Svajojamasis 

. ateities rojus žemėje bus toks 
pat pragaras, kaip daugetio kei
kiama dabartis, jei kiekvienas 
iš savo širdies neišraus septy
nių piktybių.

Žagarėje, kur pasimokė porą 
žiemų.

Kai miestelyje atidarė preky
binę 6 klasių gimnaziją, ten 
mokėsi. Tos gimnazijos steigė
jai darė visa, kad gautų Rusijos 
švietimo ministerijos pripažini
mo teises. Nepavyko. Pora at
stovų buvo nuvykę į Peterbur- 
gą ir ten lankėsi ministerijoje, 
bet nieko nepadėjo. Gal neži
nojo, kur prieiti ir ką pastebė
ti O gal ir todėl, kad gimnazi
jos steigėjai — Žydų kilmės.

Peliksas iŠ 6 klasės išstojo, 
girdi, kam mokytis, jei toks gęs, Peliksas buvo priimtas j 
mokslas nepripažįstamas. Rygos laivyninkystės institutą.

lietav&ų B*“’“ ““MN
irttriai 4r. Knotas p»- 

teikė Antra|» pasanHnio karo 
vokiečių okupacinės politikos 
Baltijos kraštuose apžvalgą, o 
dr. feehreyt BLueneburgo kal
bėjo apie "aerietinęokupacinę 
politiką. Pagalbu praf. v. Svers 
kalbėjo apie Baltijos kraštų ir 
žmonių ypatingumus, o A. 
Gruenbaūmas apie emigracijos 
klausimus

Amerikos Lietuvių Taryba 
savo metiniame suvažiavime
1966 spaBo 29, Chicagoje, 
Sherman House, išreiškia gilią ir piešinių paroda bus šį savait- 
ir nuoširdžią padėką visiem galį, gruodžio 3-4 Maspetho lie
tiem, kūne paremia jos reika- tuvių parapijos salėje. Parodą 
lą, siekiant išlaisvinti Lietuvą rengia ir globoja Liet. Kat. 
iš sovietinės vergijos ir priside- Moterų Kultūros Draugija, 
da savo darbu ir aukomis to Eleną Kepalaitę pažįstame 
didžiojo tikslo realizavimui. kaip išraiškos šokio meninin-

Amerikos Liet. Taryba taip kę. Meną studijavo Toronte ir 
pat kreipiasi į plačiąją visuo
menę ir visas organizacijas vie
ningai laikytis kovos už Lietu
vos laisvę fronte, neskaldant 
savųjų pajėgų ir vengiant bent 
kokių lenktyniavimų šiuose 
taip reikalinguose žygiuose, 
nuo kurių priklauso mūsų tau-

fiu » dr. HJ Dahmenas skai- 
tė patibtižą apfe Baltijos tautų

ji būtų pritaikyta vadinamai lai- ltox^ę muziką. - 
ko dvasiai ir madai Laukiama 
reformų, kurios surefonnuotų 
ir prigimties dėsnius ir šv. Raš
tą, paliekant tik tai, kas žmo
gaus perdaug neįpareigotų ir 
nesuvantytų tikėjimo tiesom ir 
moralinėm pareigom.

Saulė, keliaudama savo ke
liu, nežiūri į mūsų laikro
džius... Žemės traukos dės
niai nesiderina prie architek
tų. Tegu kas pabando pasukti 
žemę kita linkme. Mes gahm 
tik save ir savo darbus bei 
veiksmus reformuoti, bet ne į- 
statymus gamtoje ir religijoje. 
Laiks nuo laiko sulaukiama po
piežiaus ar vyskupų paskelbia
mų reformų, bet jos Bečia vien 
tik kulto, liturgijos ar bažnyti
nės administracijos bei draus
mės reikalus. Veltui kas lauk
tų reformų, pakeičiančių esmi
nius Dievo Įsakymus.

DaugeBo knygų populiarus 
autorius Thomas Merton paste
bi kad pasaulyje buvo tik vie
na tikrai esminė reforma ir vie
nintelė revoBucija — tai Kris
taus skelbtoji evangelija, sieku
si dalykų esmės.

menės gyvenime labai dažnai 
norima rauti ne tuo, kad būtų 
laikomasi nekintamų Dievo įsa- _____________ _______________________________________________ ______________________________
kymų, bet kad jie būtų taip Adventą ar never-
perreformuoti, jog piktybė at- ta pažvelgti Į save ir pasitik-
rodytų jau virtus dorybe ir pri- rinti, ar Jono Krikštytojo re- ,< i
imtinu dalyku. Net ir tie žmo- formos randa atgarsio širdy ar ■
nės, kurie dar visai reBgijoS ne- vis dar naujų reformų laukia- Kariuomenės šventės minėjime New Yorke lapkričio 19 išdalintos Kario žurnalo premijos už geriausius 
atmata norėtu Iac Va/1 ma " ~ straipsnius. Iš k. j d. A. Budreckis (I premija), J. Sirgedas — ramovėntf pirm., kun. V. Gidžiūnas, O.F.M. (II
atmeta, norėtų JOS lOKlOS, Kaa Ina. premija), Z. Rauiinaitis — Kario redaktorius. , Nuotr. L. Tamošaičio

siją”, kuris buvo ginkluotas 12 
colių patrankomis. Tikslas to 

pargabenti 
visus įvairaus plauko revoliu
cionierius, kad padėtų atkurti 
Rusiją socializmo pagrindais. < 
Važiavusiųjų skaičiuje buvo ir < 
Peliksas.

Kai šarvuotis pasiekė Kron- ! 
štatą, ten revoBucionierius su
tiko su gėlėmis. Tuo tarpu Le
ninas nesnaudė ir organizavd 
savo pasekėjus bolševizmui, ku
rio tikslas — vėką iŠ pamatų 
griauti ir kas sena sunaikinti. 
Bgal netrukus — 1917 įvykusi 
revoliucija vos nesunaikino ir 
tos demokratijos vykdytojo Ke
renskio. Kiek Peliksas su Kap
suku prie tos revoliucijos pri
sidėjo, nėra aišku.
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Toks lietuvybės darbas dr. K. 
Griniui nebuvo lengvas. K. Gri
niaus veikla nepatiko to meto 
Marijampolės žandarų viršinin
kui Vonsiackim, kuris pasižy
mėjo žiaurumu ir užsimojimu iš
naikinti lietuvybę. Nepatiko ir 
gen. gubernatoriui. Padaryta 
daug kratų K. Griniaus namuo
se, ir ne kartą teko atsisėsti Į 
kalėjimą. Bet jiem nepavykda
vo Griniaus pasodinti ilgesniam 
laikui, nes nerasdavo nieko in-

1390 Klb

PRANAS BRUCAS, savininkas
86-16 JAMAICA AVĖ. Woodhaven, N. Y. 11421

pradėta švelniai,' subtyliai ir sa
vo vietoje išdainuota. Dainos žo
džiai ir melodija turi atsispindė
ti balsų charakteryje, nes balsų 
spalvingumas 4 klausytojui ati
duos dainų skambėjimą ir jų 
groži. Šioje srityje mes buvo
me visai žaliūkai.

Dirigentas padainavo dainos 
frazę ir liepė man pakartoti.

sultingu baritono balsu parodė, kad kiekviena gaida turi būti 
kaip reikia surasti balso spal
vą, kaip pereiti iš forte į piani- 
simo ir t.t Čia pamačiau, kad 
aš moku užrėkti, bet gražiai nu
eiti žemyn — tai jau blogai.

Iš pirmųjų repeticijų susida
rė įspūdis, kad aš visai nemo
ku dainuoti, nemoku balso val-

Aš gi išsigandau savo balso. Pir
ma buvau stiprus dainininkas, 
dabar —- niekis. Grįžęs namo 
pagalvojau, kad ir kiti turi bū-

RATS UQIOR STORE
Galima gauti įvairiausios rūšies amerikiečių ir importuo
tų gėrimų . . , Didžiausias pasirinkimas degtinės ir vyno. 
103-55 LEFFERTS BLVD. RICHMOND HILU N. Y.

Telefonas: Vlrginia 3-3544 ,

kapinėse; surado patalpas pir
mam lietuviškam teatrui, kuris 
vėliau suvaidino ir pirmą lietu
višką veikalą Ameriką pirty- laisvėje. Jau 1911 Griniaus pa- 
je”.. rama ir jo sumanymu suruoš

ta pirmoji žemės ūkio paroda 
Marijampolėje. Taip Marijampo
lėje K. Griniaus lietuviška 
veikla augo iki prasidėjo pir
mas pasaulinis karas, išblaškęs 
daugelį veikėjų po Rusijos 
kraštą — jų tarpe ir K. Gri
niaus šeimą.

Tai yra mažas gabalėlis iš 
taip turtingo ir įvairaus K. Gri
niaus gyvenimo, kurį man te
ko pažinti gyvenant Marijampo
lėje. Jonas Makauskis

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

JOHN ORMAN AGENCY
Insurance - Real Estate

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

M prieš kolchozus, 
i jaunesniųjų tarpe 
vietą kritikai, nu- 
įeš blogą kolchozų 
iją. žodžiu, jauna*-
iii,. •-•****----- 9 ■ J
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iMts negaišo greit

Pasaulio Liet. Bendruomenės Seimui organizuoti yra suda- 
seimai įvyksta kas penkeri me- romas komitetas. Kraštų bend- 
tai. Pirmasis buvo sušauktas

bužiai, pritaikinti įvairioms progoms ir dydžiui.
95-04 JAMAICA AVĖ. Woodhaven, N.Y. 11421

ji- Tek 849-7240 -

žo | Marijampolę. Teaparirūpi- 
no įsteigti žemės ūkio ifringuį 
Gubernatorius s* Vimiaackiu ; 
Griniaus veiklą sekė, darė krak t 
tas, 12 dienų pririkė kalėjimer 
Tokia įtampa trako beveik dve
jus metus — tai kalėjime tai

tikslam — išeivijos lietuvybei 
Kvietinė sistema laiS¥ei
kitą pozityvų ele- 

gystė su laikraštuku pasibaigė, mestą, pvx sveikatos, mokslo 
kaip jis išvyko į Maskvą sta- ir sporto Jei dar prieš 
dijuoti. Maskvoje jte įstojo į keletą mm nusistatymas buvo 
medicinos fakuftetą Baigė lobai gi 
1898 daktaro laiponta. Jo spe- tai šiari 
ciatybė— akių ligos. jis ožiai

PO keleto metų vėl grįžo į kreiptai 
Marijampolę, kur vertėsi priva- adnūnM 

čia gydytojo praktika. Salia gy* "M* M1 
dytojo praktikos jis rūpfoori esamoji 
“Varpu” ir “Ūkininku”, kad pmlfcsivtf fr todU barnio oku- 
abu turėtų pakankamai straips- poemos jvu^Įi tiriamų paporin
siu ir užtektų Pinigu jh» Ha* H, • jaa pitejos pašsHnti. Ta- 
ti. Buvo “Varpo” boadradartti, fiau tenka stebėtis, kad dvide- 
o vėliau admiaMratorias ir net rimt metų besitęsianti komu- 
rodaktorfas. Kuriam laikui bu- Biotinė propaganda ir beveik 
vo išvykęs į Virbalį, vėliau į visiška izoliacija nuo laisvojo 
Kudirkos Naumiestį, bot Ma- pasaulio idėjų vis tiek nepajė- 
rijampolė jį traukė atgal, kur fė M Lietuvos jaunuolio pada- 
jto galėjo bdik arčiau lietu- ryti grynai sovietiško žmogaus, 
viško jaunimo. K. Grinius pir
mas ir suorganizavo viešą lie-

Apie dr. K. Grinių, buv. Us- tuvišką demonstraciją prie Pet- 
tavas praridaRtą, jo W mo«*v ro Armino kapo Marijampolės 
pknlmo sukakties progai pas** 
tok jo btedradarbis Janas Ma> 
tootitia*

Mes esame maži, tad ir erdvės plėstis yra daug! Galimybių žaip pat 
netrūksta. Tik reikia: daugiau akcininkų, didesnio kapitalo.

LITAS Investing Company, Ine.
100-21 89th Avė., Richmond HiD, N.Yu HII-6799 
6755 S. We$tem Avė., Chicago, III.; GR 6-2242 

LITAS duoda paskolas lengvomis išsimokėjimo sąlygomis. Paskolų 
pareikalavimas dažnai būna didesnis negu galime patenkinti. Jei 
nenorite tapti LITO akcininkais, galite tapti indėlininkais — galite 
LITUI paskolinti. Mokame aukitus procentus. Sėt pirma pagalvo
kite apie akcijas.-Pirkite LITO akcijas šeimos nariams, ypač jau
niesiems, kad jie augtų kartu su LITO bendrove. Viena LITO akci
ja žiuo metu kainuoja 12 dol. Akcijų pirkimo ir bendrai informaci- 
jos reikalais prašom kreiptis j New York o arba Chicagos įstaigas.

troškimas yra didelis. Štai dar 
prieš keletą metų Vilniuje bu
vo suimta gimnazijos mokslei
vių grupė, kuri buvo suorgani
zavusi istorijos ratelį tirti kraš
to praeičiai. Nemažesnis yra 
troškimas diskutuoti įvairius 
klausimus, pažinti modernųjį 
meną, laisvai rašyti, kurti, žo
džiu atsikratyti partijos prime
tamų varžtų. Nenuostabu, kad 
grįžusieji iš užsienio atsargiai, 
bet nuodugniai visų išklausinė- 
jami, kad lietuviškos ir nelie
tuviškos transliacijos klauso
mos, kad užsieninių knygų pa
klausa didžiulė.

(bus daugiau)

Apie K. Grinių pirmą kartą 
išgirdau, gyvendamas Prienuo
se, iš dr. J. Brundzos. Kai 
1912 liepos mėn. atvykau į 
Marijampolę pas. vaistininką V. 
Bartingą, jis mane supažindino 
su dr. K. Girnum. šioje vais
tinėje lankydavosi jis labai daž
nai Čia buvo to meto inteligen
tijos suėjimo vieta. Netrukus 
dr. Grinius įtraukė ir mane, 
prišnekėdamas įsirašyti į lie
tuvių demokratų partijos na
rius.

Tuo metu dr. K. Grinius ak
tyviai organizavo studentus, 
moksleivius ir prijaučiančius su
augusius į vadinamą “nemato
mą ir nežinomą” komitetą. 
Tas komitetas vasaros atosto
gų metu ruošdavo vaidinimus, 
koncertas ir gegužines. Su
traukdavo dideles mases žmo
nių į tuos parengimus Dr. Gri
nius prikalbėjo ir mane prisi
dėti prie šio komiteto veiklos. 
Prikalbėjo dar ir dėl to, kad aš 
turėjau prie vaistinės nuosavą 
kambariuką, į kurį sueidavo ko
miteto nariai pasitarimų, nes 
paties Griniaus namus, nuolatos 
sekdavo caro valdžios <<ąaugo7 
tojai”. Todėl vaistinėje ir rink
davomės, kad mažiau Imtume 
valdžios įtariami. Taip vyko vi
si pirmieji mūsų komiteto veik
los darbat

LIUDOS MKULSK.YTES 
įvairią moteriškų drabužių krautuvė
Krautuvėje yra didelis įvairių gatavų moteriškų drabužių pasirin-

Pirmos r^eticijos mus nu
gąsdino. Atrodė, kad mės nega
lėsime išpildyti dirigento visų 
reikalavimų^ Baisiausia būdavo, 
kai- dirigentas paprašydavo pa
dainuoti partiją po vieną. Stai
ga išsigąsdavom, prikimdavo 
balsas. Taip buvo gana ilgai, 
kol pradėjom balsą valdyti.

Dviejų valandų repeticija la
bai greitai praeidavo. Trūkdavo 
laiko,, norėdavom dar pasilikti 
nors' dešimčiai minučių, 
mes pasiekdavom jau darnų 
skambėjimą. Tada dirigentas 

ruomenės yra taip pat prašo- sakydavo, kad mes artėjame 
1958 New Yorke, antrasis 1963 mos seimui iš anksto ruoštis, prfe teisybės. Tik dirigento iš- 
Toronte, trečiasis šaukiamas nes svarbu,.kad. jps būtų tin- mokyti, mes pajutome teisingą 
1968 vėl New Yorke (Darbo karnai seime, visais atžvilgiais dainavimą Jo dėka išaugome į 
dienos savaitgaliu). atstovaujamos. Pagal PLB kons- vieną pajėgiausių New Yorko

tituciją seimui pavedama svars- lietuvių chorų 
tyti ne tik PLB valdybos, ne < choras ir kviečia į pasku- 
tik paties seimo namų, bet ir koncertą su dirigentu VI. 
visų kraštų bendruomenių vai- Baltrušaičiu. Koncertas bus 
dybų siūlymus. Gyvai bendruo- gruodžio 13 Franklin K. Lane 
menei reikia gyvos visų inicia- mokyklos salėje. Pradžia 6 v.v. 
tyvos (PLB). ... z Choristas

(atkelta iš 2 psL) 
vedami, turime pripažinti, jog 
dvidešimt okupacijos metų pa
liko, ypatingai jaunesniųjų tar
pe, tam tikhtt žymes. Ilgame
tis faktų ižkraipymas spaudoje 
ir mokykloje/neleido Lietuvos 
jaunimui' pažinti savo krašto 
praeities ir ypatingai nepriklau- 
somybėt fiteto. Daug netolimos 
praeities if. net dabarties fak-

Visi jau žinome, kad gruo
džio 11 bus paskutinis VI. Balt
rušaičio vadovaujamo 
koncertas. v .

Praėjo jau treji metai, o ro
dos, vakar susirinkom pirmai 
choro repeticijai. Prisimenu, 
kai VI Baltrušaitis pradėjo or- 
ganizooti/vyrų chorą. Perskai
čiau Darbininke trumpą jo atsi- dyti. Manau, tą patį pergyveno 
šaukimą ir tuoj nusprendžiau ir draugai. Dirigentas aiškino, 
susisiekti su dirigentu. Pagalvo
jau, kad turiu neblogą “kakari- 

nes, būdamas bažnytinia
me chore, prarėkdavau beveik 
visus choristus. Manau, kai įsto
siu į VL Baltrušaičio chorą, tai 
ir ten visus nųhešiu.

„ _ • Susidarė nemažas būrys vy-
Ventos užuon^ga jau buvo per

grojus anksčiau, Manjam- kai
pofc gmnąyje vadovMjanl šluota/_ wjoj kaj
Mokyto“ Krfaa- dkigratas nratkreiptį dėmesio
Mokytojas Knaučiunas is pir- •_.. ... x 1 mane,mų dienų gimnazijoje tapo mo- -.. . , „ .. Repeticijas pradėjom nuokinių labai mylimas ir gerbia- avinimo pratta
mas. Jam ne vien motetas ru- M.

11 Sau patekęs j dainavimo mo
skleidėjas. Kovą už lietuvybę Dirigentas savo maloniu 
ps pradėjo pamažu, atsargiai ir J v 
iš pradžios visai slaptai Moki
niai nė nepajusdavo, kad pasi
duoda jo įtakai ir jo skelbia
mam lietuviškumui. Jo įtakoje 
ir K. Grinius su Mačiu pradėjo 
jau penktoje klasėje leisti ran
ka rašomą lietuvišką laikraštė
lį. Jie sugalvojo jį pavadinti 
“Prieaušriu”. Tas jų “Prieauš- 
ris” (1883-84-Red.) buvo jų pa
čių ir redaguojamas. Abu su 
Mačiu, kinis pasirašinėdavo — 
Kėkštu, o Grinius — Varnaičiu, 
patys ir prirašydavo. Sis lak- 
raštakas padėjo mokytojui P. tų jiem težinomi. Kai kas, ge- 
Kriau&ūnui skelbti lietuvybę rai nepažindamas toje srityje 
mokinių tarpe. Pradėdamas ant- užrieujji daromos pažangos, 
įnorius metas, pakeitė vardą į galvoja, 
“Išsiepdairtį”. K. Griniaus drau- atnešė 1

Seimas yra vyriausias PLB 
organas, sprendžiąs organizaci
nius, veiklos ir kitus jos reika
lus. Kadangi 1968 yra sukaktu
viniai Lietuvos Nepriklausomy
bės atstatymo metai, tad ir tre
čiasis PLB seimas ypačiai bus 
pažymėtas lietuvių tautos lais
vės kovos ženklu. Daug dėme
sio kreipiama į kultūrinę sei
mo programą.

Šiuo metu PLB valdyba in
tensyviai aptaria parengiamuo
sius seimo darbus, siekdama 
seimą padaryti centriniu 1968 
metų įvykiu, svarbiu ir reikš
mingu visiem laisvojo pasaulio 
lietuviam, šis tikslas bus pa
siektas, jei visi pajusim reika
lą geriau susiorganizuoti, dau
giau susidrausminti ir vaisin
giau dirbti dviem didiesiem

. rar banga
TjigiVnm* tatarių tadki klubo nariu nokąsčiais, 
•uIgmuI* tr akeU)tmai& '
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Lietuviška ir eurapietiŠka duona ir pyragai 
Šventėms, vestuvėms bei pokyliams tortai 
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m* š-m- gruodžio 3 ruo-

i išlieja daug ašarų, o rašalo 
ūgis ir visai neturi.
Laimingi tie, kurieturi JAV-
ar Iritiir laisvėnpasaulyje ĮfyjįĮy 

sjtiįtrqįį»įiĮ gimfrią Tokie su-' •■siBfla •« 
indą ir rašalo ir susilaukia 
t prabanginiųDaug 
s siunčia į Lietuvą giminėm Sy 
augius kaitins, motociklus, ar 
t automobilius. Tačiau daug •Ą.v“
ilgiau vargstančią lietuvių vi- J

intaantBalfostalo.Permė- jeiAUK 
sį gaunama apie 200 įvairių 
ašymų, kurių didelę dalį teį
tenkinti tik trupiniais, o ki- 

; net į stalčių nukišti dėl la- 
l menkų motyvų.
Ir labai taupant, daug pra- 
nų atidedant į šalį, Baltas 
o š. m. liepos 1 d. iki lap- 
čio 15 d. išleido šalpai 15, 
) dolerių daugiau, nei turė- 

pajamų. Šiuo keliu rie- 
nt netrukus tektų prašyti 
;to įstaigą, kad visus prašy-

DŽIA
Šiuo meta JAV 

nebeduoda Balfiri

stipriai šelpia .^bira lietuvius

lėšų neduoda, nes tai btaų ki- 
šimasis i sovietų vidaus veika-

Vokietijoj ar kitur esančius 
lietuvius tremtinius, pagal JAV 
vyriausybės manymu, tyri-išlai
kyti Vokietija, ar tie kraštai,

Ufe;'tu, Aatano gimnazijoje mišios už žuvusius dd Lietuvos tateuta ? 
į Nuotr. K. Domkaus ir R. Paulėno

iĄ.M.iyR1. '.yf. -7- i.-.'i.. . . u 1 "f 1

RAŠYTOJO KUN. S. BODAVO MINĖJIMAS
Kotrynos {Grigaitytės) ir F. 

Mykolo Graudžių pastangomis,
NEWARK, N. J. čiūno tiek Veblaitienės inter

pretuoti kūriniai minėjimo da-

Lietuvių Fonde įamžino savo žmonų
HARTFORD, CONN. ; £ . .

luozas Leonaitis, pensiniu- organizuoti Alto ir Balta sky- 
>, ankstesnės kartos ateivis, riai. J. Leonaitis priklauso ir 
stuvių Fondui pasiuntė 100 Lietuvių Legionierių 7-tam pos-

savo mirusią žmoną Ireną 
Miaitienę, jos mirties meti- 
t sukaktuvių proga.
1. Leonaitis gimė 1889 Ske
liu kaime, Birštono parapi- 
, Trakų (vėliau Alytaus) ap- 
. Į šį kraštą atvyko 1907. 
sigyveno Scrantone, Pa. ir 
bo anglių kasyklose. 1911 m. 
žo į Lietuvą, bet ten pabu- 
tik kelis mėnesius. Grįžęs A- 
rikon, apsistojo East Gram- 
Tarafville, Conn. Apie 12 

tų dirbo prie tabako. L 
gyvendamas East Gramby- 
šfville, suorganizavo' L. R.K. 
u 89 kuopą. 1922 m. J. Leo- 
tis (ir daug kitų lietuvių) per

mokes&ų (income tax), jei ką 
perka, nemoka sales tax. Jei ku
ri pramoga ruošiama Balta la
bui, taip pat nereikia mokėti 
furamogų mokesčio. Dar dau- 

, giąię jei kas keliauja Balta rei-
Begyvendamas East Gram- kalais, jis nemoka mokesčio 

by-Tarifville, 1914 1 ^balandžio valdžiai (tax free). Tuo būdu 
27 J. Leonaitis vedė lreną Mi- 
laševičiūtę, gimusią tB96 Var
niuose, Žemaitijoje. J. ir L 
Leonaičiai santuokoje išgyveno 
51 metus, užaugino dvi dukte
ris ir vieną sūnų, kurie dabar

buvo kelių oiganĮzacijų veikli 
narė: Gyvojo Rožančiaus dr-jos, 
(sekretore išbuvo iki mirties), 
L.R.K.SA. 89 kuopos, Apaštala
vimo dr-jos, Lietuvių Moterų' 
Auksiliary 74o posto ir kitų.

Juozas Leonaitis, įamžinęs 
savo velionę žmoną ii* nare, ir 

ėlė į Hartfordą Jo Įsteigta pats pasižadėjo būti L.F. nariu 
KSA 89 kuopa irgi persike- ir jau pradžiai įnešė 20 doL 
Į Hartfordą čia ji buvo pra- šis ir ankstesnieji lietuviai pen- 
sta, padidinta ir jau 40 m. sininkai tebūna pavyzdžiu ir 
Leonaitis yra tos kuopos fi- kitiem lietuviam. Tanplieka na 
tsų sekretorius.
F. Leonaitis 1931 Hartforde 
rganizavo Vilniui Vaduoti s- 
skyrių, kurio pirmuoju pir- 

ūnku buvo Vladas Čekanaus- 
(Walter Chase), vicepirmi- 

ku — Stasys šrupšas, o se- 
torium ilgus metus buvo J. 
maitis, net ir tada, kai V. 
s-ga buvo pavadinta Vilniaus 
įdu, ar, dar vėliau, — Lie- 
ai ginti komitetu. V. V. s- 

nariai prenumeravo “Mūsų 
lių”, kurio būdavo išplatina-
15 egz. J. Leonaitis platino 

7. V. s-gos ženkliukus, orga- 
avo aukų rinkuni ir tt Taip 

jo iniciatyva čia buvo su-

giau, nei buvo už jį mokėta Yra
ir kitų valdžios privilegijų BaL lapkričio 13jų namuose buvo 
ta rėmėjam. s surengtas prieš porą mėnešų

Pav^ Balfas nemoka jokių mirusio rašytojo Stasiaus Būda
vo minėjimas. į. -~

Minėjimą atidarė ir progra
mai vadovavo pati šeimininkė. 
Pasakiusi -keįetą žodžių apie ve
lionį Būdavą, kurį su savo šei
ma aplankė FIorido jė dar prieš 
jo mirtį, pakvietė Ireną Va
laitienę paskaityti specialiai K? ________ _ __ „
Grigaitytės parašytą eilėraštį klausomos Lietuvos ir Ameri- 
“Į. Lapkritį”, < kuris buvd kaip kos spaudoje, kur jis rašė lite- 
įvadas tolimesnei programai, ratūros bei kultūros reikalais. 
Eilėraštis atitiko minėjimo nuo- S. Būdavo raštų forma esanti 
taiką. Toliau dailiojo žodžio Įn- gana realistinė, su ryškia idea- 
terpretatorė Irena Veblaitiehė lizmos nuotaika, kur gerieji 
paskaitė ilgesnę ištrauką iš Eį idealai kovoja su blogio jėgo- 
davo romano “Uždraustas Ste- mis. Jis apibūdino velionį pasi- 
buklaą”. --žymėjus individualumu, sava-

Rašytojas Pranas Naujokai- - rankiškumu ir bendruomenine 
tis įdomiai ir gana išsamiai ąp^ dvasia, tačiau neprimetant ki- 

'■^•įtiem savo valios.
K-jA 'Ta proga Nele'Mazalaitė pa- 

pasakojo šiltų prisiminimų giausia susirinkimų, kur išren- 
pluošta iš laikų, kuomet ji da- kama valdyba ateinantiem me- 

Šešioliktas visuotinis lietuvių vardino kelias būdingas moder- lyvavo su Būdavu Literatūros tam* įmonės gi dabar nemėgs- 
studentų suvažiavimas prasidė- nios santvarkos įtampas: moks- vakaruose Lietuvoje. Bronius lankytis į susirinkimus. Kol 
jo lapkričio 24 Toronte, Kana- lo pažanga, aukštesnis bend- Balčiūnas įdomiai ir įtikinan- dar esame gyvi, saugokim savo 
doje. Lig šiol visi suvažiavimai ras mokslinis .išsilavinimas, čiai paskaitė iš Būdavo raštų draugijas ir klubus, kad jie ne
vykdavo JAV. tautinė-rasinė nesantaika, nely- “Rūsti Siena.

Balta rėmėjam vyriausybė do
vanoja kasmet apie 20,0 0 0 
doL ir kita tiek palieka Balta 
iždui neimdama pajamų mokes-

valdžia dabar visai nepadeda 
Baitai. Priešingai, valdžia Bal
ta iždui ir jo rėmėjam dadeda 
trečdalį tų* sumų, kurios su4 
aukojamos.

IGLJ.

Šio suvažiavimo tema: Žvilgs
nis į ateitį — Lietuva ir išei
vija. Pirmosios dienos progra
moje paskaita ir šokių vakaras.

Trumpame atidaryme žodžiu 
suvažiavimą sveikino Lietuvos 
konsulas Kanadoje dr. J. Zmui-

vieno lietuvio, kuris bebūtų Lie
tuviu Fondo nariui,.

P.S. J. Leonaitta iki šiol yra 
išsaugojęs daug -archyvinės — 
istorinės .. medžiagos*, atvirukų 
su Vilniaus vaizdais, žemėlapiui 
arba su Lietuvos vėliavos spal- džinas, KLB vardu p. Tamo- 
vomis (geltona, žalia, raudo
na), Vilniaus pasas, V.- V. S-gos 
žnelkeliai, pasižadėjimų for
mos (blankai) Lietuvai aukom 
ir bonam, brošiūros, pav., “The 
Outrage of Vilnius (The Polish 
Lithuanian Dispute)”, “Lithua- 
nian 
suotieji gali 
Leonaitis, 35 
Hartford,

J.

šauskas ir Tėviškės Žiburių re
daktorius kun. dr. P. Gaida. 
Raštu sveikino PLB pirm. J. 
Bachunas, Studentų Sąjungos 
šalpos fondo vedėja O. Tala- 
lienė ir Lietuvių Enciklopedi
jos leidėjas J. Kapočius.

Antanas Saulaitis, S. J., są
jungos centro valdybos narys,

vaidmuo religijos krizėje” iš-

I žmoną jratė Į Lietuvių Fondo narius.
Dabar J. Leonaitls savo mlru-

e r4

žvelgė Stasiaus Būdavo kury- lyviam suteikė gerą progą pasi- 
bą ir 
mas subtilių smulkmenų, bū
dingų jo kūrybai bei charakte
riui. Jisai sugretino Būdavą su 
Daukantu ir Valančium, para- 
leliškai išvesdamas iš skirtingų 
laikotarpių į bendrą šių trijų že
maičių įnašą lietuviškai raštijai: 
Naujokaitis nupasakojo velio- 
nies bendradarbiavimą . nepri-

jo asmenį, atskleisda- gėrėti Būdavo ir Grigaitytės 
raštijos minčių nusakymu.

Pažymėtina, kad Graudžiai 
buvo nutarę surengti Būdavui 
pagerbimą šį rudenį ir pradžiu
ginti jo darganotą ligos nuotai
ką, tačiau mirtis nesiteikė pa
laukti. Jo~bičiuliam beT gerbė
jam teko susirinkti jau gedulo 
ženkle. Minėjimo metu tarp gė
lių degė baltos, juodais kaspi
nais perrištos žvakės.

Padėka priklauso Kotrynai ir 
Fredui Graudžiams ne tik už 
šio įdomaus ir prasmingo mi
nėjimo suruošimą, bet taipgi 
ir už dalyviam parodytą prie
lankumą bei vaišingumą.

(j. vts.)

NEW BRITAI N, COMN
Gruodžio mėnesį vyksta datt-

numirtų pirmiau už mus. Tęs 
draugijos ir buvo įkurtos, kad 

dar padeklamavo Grigaitytės Jį“5 atvej" pagel-
eilėraštį “Kaip Betų", parašyta Ta? ’‘^nkLkm*
aplankius S. Būdavą. Tiek Bab ! f^nntamus ir dalyvaukime 

______________ . valdybų rinkimuose.

gi ekonominė padėtis, sąjūdis į Pabaigai Irena Veblaitienė 
miestus, sudėtinga biurokratija 
valdžioje ir įstaigose, šie socia
liniai reikalai atsiliepia ir į re
liginį gyvenimą, ypatingai į or
ganizuotą gyvenimą. Koks reli
gijos vaidmuo ryšium su socia
linėmis neteisybėmis: ar esa
moji santvarka palaikoma ak
lai, ar atsinaujinimo sąjūdžiu 
iš naujo nuoširdžiai žvelgiama 
į pagrindines religines verty
bes? Remdamasi kiekvieno na
rio asmenine atsakomybe, reli
gija savo pranešimą, savo 
“evangeliją” gali skelbti, o 
ypatingai įgyvendinti rūpesčiu 
artimu.

Vakarinė ' programa, šokiai, 
vyko Prisikėlimo parapijos sa
lėje. Naujai pastatytose patal
pose tuo pačiu metu vyko ir 
jaunųjų menininkų bei skulpto
rių parodėlė.

Pirmąją dieną užsiregistravo 
apie du šimtai studentų, atvy
kusių iš 21 vietovės JAV ir Ka
nadoje: Ciucago, Cleveland, 

Wąshington, Detroit, 
Putnam, New York, Toronto, 
Worcester, Rochester, Hartford, 
New Jersey, Hamilton, Ann Ar- 
bor, Baltinote, Albany, Bloom- 
ington, Montreal, Buffalo, Phi- 
ladelphia, New Haven. Iš ryti
nio pakraščio atvyko pirmąją 
dieną 58. Daugiausia iš Chica- 
gos — 48. Kadangi Kanados 
studentai lanko pamokas JAV 
Padėkos savaitgalį, tai vieti
niai studentai įsijungė vėliau.

šia Jono Rūtenio tapybos dar
bų parodą Genovese restorano 
salėje, 453 Shippan Avenue, 
Stamford, Conn. Parodos atida
rymas svatrak., ’
> —- Chorinis skaitymas yra 
vienas iš grožinio skaitymo va
riantų, kuris labiausiai sutapęs 
au.daiha bei munka Kame bai- 

> ©asi natūralioji kalbėjimo gai- 
i.8a .ir kame >prasideda dainavi- 
Amo muzika, praktiškai net ne

beįmanoma suvokti. Knygos va- 
karo programoje šiokiu groži
nio skaitymo variantu Pedago
ginio Lituanistikos Instituto 
studentai suvaidins Adomo Mic
kevičiaus “Vėlinių” II dalies 
sceną kapų koplyčioje. Chori
niam skąįtymui paruošti pa
kviestas muz. Bernardas Pra
puolenis. Knygos vakaras bus 
gruodžio 3, šeštadienį, 7 v.v. 
Jaunimo centro didžiojoj salėj.

— Sol. Roma Mastianė gruo
džio 4 dainuos Hamiltone, Ka
nadoje ten rengiamame prof. 
St. Šalkauskio minėjime.

— Juozas Bačiūnas, PLB val
dybos pirmininkas gruodžio 4 
išplaukia į Australiją pasitarti 
bendruomenės reikalais.
....— Dail. Jurgio Juodžio pra
nešimu žinutė apie jo darbovie
tėje nusilaužtą ranką neatitin
ka tikrenybei. '

DąrbitųnkoJ.967. metų rie- 
' ninis kalendorius jau pasiekė 

mūsų skaitytojus. Kalendorius 
kasmet leidžiamas kaip Darbi
ninko priedas, bet visada atsi
randa suprantančiųjų, kad lie
tuviškai spaudai nelengva vers
tis ir teikiasi savo auka Darbi- 

. ninką paremti. Už tai nuošir
džiai esame dėkingi.

— Ona Labanauskaitė, žino
ma visuomeninkė ir organizato
rė, įsirašydama į Lietuvių Fon
do narių gretas, :rašo: “Labai 
atsiprašau, kad tik dabar tepa
jėgiau išsipirkti Lietuvių Bend
ruomenės pasą-tapti Lietuvių 
Fondo nariu. Bet kaip surasti 
tokį magišką žodį, kuris mus 
visus įtikinėtų, jog visiem mū
sų lietuviškiem reikalam aprū
pinti reikalingus pinigus ir tai 
be skausmo galima sutelkti tik 
tada, kad didžioji dauguma au
kos po mažai, o ne mažytė ma
žuma po daug. Kol šitos pap-

Boston,

WATERBURY, CONN. 
MOTIEJAUS COLNEY 

PAMINĖJIMAS

Praslinkus 10 metų nuo dr. 
Motiejaus Colney mirties, spa
lio 17 Waterburio kapinėse į- 
vyko gražus jo paminėjimas.

Dr. Motiejus Colney (Aukšti
kalnis) gimė 1886 Mariampolės 
apskr. Amerikon atvyko 1902. 
Velionis, baigęs studijas ir ta
pęs medicinos daktaru, visą 
energiją nukreipė lietuviškom 
organizacijom Amerikoje kurti, 
remti ir ugdyti. Nuo 1948 buvo 
Alto centro direktorium. Pasi
žymėjo dideliu taktu ir sumanu
mu likviduoti tarpusavio gin-
čus ir dažnai buvo kviečiamas 
taikinimo teisėju. Karui pasi
baigus velionis su žmona vargs- 
tantiem lietuviam pradėjo siųs
te: maisto ir drabužių siunti
nius.

.^ Kapinėse susirinko nemažas 
būrelis žmonių. Tautinių orga
nizacijų atstovas Mykolas Gu- 
reckas padėjo gėlių puokštę, 
paminėjo velionies ir jo miru- 
sios žmonos nuopelnus ir 
džiaugėsi, kad jo sukurta Lie
tuvių Bendruomenės organizaci
ja vis. auga ir plečiasi. Dar kal
bėjo dipl. mišk. Jonas Brazaus
kas ir p. Tonkūnienė. Susirin-

_____________________________tusieji išsiskirstė susikaupę,
- ■ dvasiniai sustiprinti ir džiaug- 

Prenumeratoria, pakeičiu damiasi, kad to ramaus lietu- 
gyvenamą vietą ir' prisiunčią vio patriojoto vardas neliko pa- 
adminiatracijai naują adresą, la* mirštąs, bet liko kaip šviesus 
bri prašomi pažymėti taip pat pavyzdys vėlesnėm kartom.

Gruodžio mėnesį bus šie su
sirinkimai: gruodžio pirmą pir
madienį — Varpo klubo, gruo
džio 12 — Apšvietos piliečių 
klubo, gruodžio 13 — S.LA. 
34 kuopos, gruodžio 21 — šv. 
Andriejaus, gruodžio 26 — šv. 
Onos draugijos. Auksinio ju-

savo lietuviškų reikalų iš mer
dėjimo padėties neišvesime.” 
LF adresas: 6043 So. Maple- 
wood Avė., Chkago, Dl. 60629,

šio 27.

FILATELISTAI!

Siunčiame Lietuvos pašto

127, Toronto, 19, Ont., Canoda.

— Lietuvių grafikų reproduk
cijas, sveikinimo atvirukų for
ma išleido Gabija. Tinka šven
tiniam ir sukaktuviniam sveiki
nimam bei.kasdieniniam susira
šinėjimui. 12 skirtingų atviru
kų komplektas su vokais — 
1.10 doL Gabija, 87-85, 95 Si, 
Woodhaven, N. Y. 11421.

nuolaida iki 90 proc. Sąrašai 
išsiunčiami parašftis šiuo adre
su: Gabija. 87-85< 95 St, Wood- 
haven, N.Y. 114ŽL

w VISI BENDROM JĖGOM STATYKIME

KULTŪROS ŽIDINĮ NEW YORKE
• STATYBOS FONDAS ATIDARYTAS
• PATOGUS 2EMĖS SKLYPAS ATRASTAS
• PASTATO PLANAI RUOŠIAMI

K4 PASIRYŽOME — įVYKDYSIME!
DABAR YPAČ REIKALINGA JŪSŲ AUKA

ŽEMES SKLYPUI PIRKTI

TtVAMS PRANCliKONAMS 8ROOKLYNE (BUILOlNO FUND) 
M0 BUSHWICK AVĖ, BROOKLYN, N. Y. 11Žt1

Siunčiu auta*______statybų 1
Seimų / mošų miniatuootaa į:

□ GarMa fundatorių* (>1000)
. □..Fundatorius (>100) □ Rtmtjut (mnkMn* auka)

Pasižadu i* viso paaukoti ateityje statybų fondui----- ------

ADRESAS______________________________________ _____________

(Visoms aukoms atskaitoma mokesčiai (Tax OuducUbte)

L.R.K.SA


■***•»**!

NYC

Barni

STagg 2-5043

EVergreen 8-9770

Operatore

BUILDING REPA1RS

N.Y.

516 - 727-3700

KARLONAS
FUNERAL HOMERADIJO PROGRAMOS

CARROL

MSMAV

W0RK

DAY CARE

RIDGEWOOD QUEEN8

Call (201) 676-0052 
or (201) 722-3022

Cambridge, Mass. 
NOTARY PUBLIC

BOSTON, WORCĖSTER 
BROCKTON, r 
Vedėjas P. VIŠČINIS

Nauji Darbininko 
skaitytojai

247 Main St SayvUie 
<^ 516 LT

Ąsk for Įgr. FRED M!LA3FQ

KLP STIEMGT1EM URBKI? PEACE P8Wtt 
Buy U. S. Savings Bonds

VAITKUS 
FURERAL HOME 

197 Webstęr Ayąnuo 
PRĄJIAS VATOŪ8

2:15-10 PM Shift 
Union Shop 

WHITE HOUSE PRODUCTS 
360 Furman St Brooklyn, N.Y.

Patarnavimasdtena. tr nakty. Mo
demiška koplyčia Šermenims <fy- 
kaL Jiptamanja Cambridge ir 
Bostono kolonijas žemiausiomis 
kainomis. Kainos tos pačios ir J 
kitus miestus — TeL TR 6-8434

AH-popular sets and children’s sets. 
SonSmevv, some used. Many good 
sets under $100.

CARLYN Stąbles — open all yehr 
Horses boarded. Bought sold private 
group riding lessons ponies for birth- 
day celebrations ezpert instructors 
we specialize in day camps snug 
clean staUs for boarded horses. 555 
Jericho Tpke Jericho 516 WE 1-9603

144-67 177 St, Springfield Gdna. 
near Rochdale JRfRĮCH 

(ARMAKAUSKA8)
Graborius - Balsamuotojas 
MODERNI KOPLYČIA 

423 METROPOLITAN AVĖ.
Brooklyn, N. Y.

PITT8BURGH, PA. 
WZUM, 1590 ta»gb 

vėdčjas VYT. A, YUCIUS 
62 Shady St. W. Pgh.. Penna. 15228 

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

MattarP. Balas 
FUNERAL HOME 

Morkumi koplyčia - Air conditioned 
A. J. BALTON-BALTRONA8 

Licensed Manager 
& Notary Public

660 Grand St, Brooklyn 11, N.Y.

638 Esat 169th Street
nr. cor. Boston Rd. A McKinley Sq.
Bronx ‘ 589-2552

BRIDES-TO-BE
Leading designers’ bridal origfaals. 
From $39.95 to 129.95. Latest styles 
as shown in bride and fashion mag- 
azines. Perfect designers’ samples 
mean wonderful savings to you ...

. TYPIST 
FILE CLERK

Part tirne Clerk Typist — 9-3 PM. 
Apply PARENTS MAGAZINE, & 
New Bridge Road Bergenfield N.J.

Call 201 - 384-4400

Is your bome troly what you want 
it to bet

BEAUTTFUL HOMES
' ARE MY BUSINESS —

UPHOLSTERING SOFA Seat Bot- 
tom $10. Chair Bottom $5. Platform 
work addit Cush RefiL work done 

Guranteed.

Also Weekend Care 
Licensed Home Kast Flatbush 
Mušt bring child for interview 

Phone 241-2083

. Central Traosmląsion Conter 
“Put your auto's'troubles in expert 
handst** Automatic and Standard 
transmisatons '(idĮnriĮrnl. tc 
buiitl day service. Easypaymentą 
arraąged. Free towing. Centereach,

in your bome. 
HOUSE OF TRAVIA 
MA 4-5699, 9-6 PM.

SEC — GAL FR«— $95X0 
Interešting dfvėršified spėt for Gal 
with good steno —typing skills— 
abiiity to work without supervision. 

Bright beginner constdered. 
421-9200

There are no charges for my service 
AL ALBERT8

Decorator—Designer 332-4283

PHILADELPHIA^PA. 
WTEL, 860 kllocyeles 

BENDRUOMENES BALSAS 
1203 Green St., PMla, Pa. 19123 

PO 5-om 
teftadienlalo nuo 1J0 Iki 2:30 p.p.

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

TeL Vlrginia 7-4499

E>IREdX}ft OF NURSING 
RHYSK&AN8 HOSPITAL

REGISTER 
PROFESSIONAL NURSES

“Today, none of as cąa re- 
oaam aloof on the sideKnes.’*

above aH, is * tMBe focaH Aaaer- O'.

y. gavi# Rok fra Mfcr wj to am ta em 
ąsose m v all Series ®aad

HARTFORD, CONN.
Ved. ALG. DRAGBNA VICIUS

WBMI - FM 95.7
273 Vlctoria Rd., Hartford 14, Ctmn.

Tek: 249-4502

WATERBURY, CONN. 
WWCO - AM - 1240 

Ved. ANT. PALIULIS 
Lietuvos piltaintoiiai 

KultOrin* - komercinė programa 
Sekmad. 9:35 lk> 10:30 ryto

for Information and easy directions 
to ENCYCLOPEDIA EXCHANGE, 

272 Central Avė.
Orange, N. J.

rooubūble heedle, 
and zig-zagp

Jpjiiy "

CENTRAL SUFFOLK 
HOSPITAL

Riverhead

FUNERAL HOME
Ine.

Matulonis, Maspeth, .N. Y. — 
B. Gustaičiui, Scranton, Pa.

SvoHtfaclami naujos skaityto 
jus, dėkojame užsakytojam 
Naujiem skaitytojam .Dartnaiii

Boiler Rooms erected 
Violations removed 

Plans and Permits obtained

New 1967 Care 
ai Discount Prices 

Ali Makes - All Models — Buy or 
lease. Save $100 to $1000. High Tol
ume, low overhead sales program 
makes discount prices posslble. Can 
or write for detalls.

FLYMOUTH DISCOUNT CORP. 
DepL C, 2211 Church Avė.

Brooklyn, N.Y. 11226 IN 2-2030

JONAS J. ROMANAS, Sr. 
WHIL -1430 IdL Medfordt Mase. 
Sekmadieniais nuo 11 Iki 12 vM.

DETROIT, MICH.
Vedėjas RALPH J. VALATKA 

WJLB, 1400 banga 
15756 Lesure. Detrolt 27, IfidL 

BRoadway 3-2224 
Settadleniais 8:45 iki 9'M if.K

A-1 Catering by RUDY . “Delicat- 
essen & Restaurant”. Small parties 
accommodated in our newly expand- 
ed facilities. Catering tor all occa- 
sions—in your bome, churches, Of
fice or club. 387 So. Oyster Bay Rd. 
Plaiiivicw; 516 WE 1-8787

WANTED EXP OPERATORS 
on Merrow and Union special ma
lime on lingerie section work — 
steady work and nice working con- 
ditions — SOPHISTICATED MISS 
694 Metropolitan Avenue Brooklyn 
Call 388-2767

Wood frame home on banks of Hud- 
son Rivcr 2 mi. W. of Red Hook, NY 
8 bedrma, 2 Hving rms, spaekras <Hn. 
nn A kitehen, hot water heaL new 
ehingle roof. Suitable aa convales- 
centornuHiagbome. Lmv 6 figuree. 
Mušt be seen to appreciate — 914 - 
PL 8-8004.

Ont, K. Snieška, Boston Colle- 
ge, Masą., J. Grauslys, Nashua, 
N.H., J. Kulys, Chicago, BL, E. 
Praninskas, Chicago, UI., J. 
Gailius,.- Roma, Italy, J. 2uras, 
Rochester, N.Y., A. Petrauskas, 
Prospect, Conn., Ant F. Mesu- 
lis, ^Vcthersfield, Conn., B.A.

3«/a ROOMS 

UNFURNISHEO

FREDERiCK’S 
Bsauty School

Classes nove forming featurihg bas
te beauty culture malė and female 
indi vidualized fnMruction easy pay- 
ment plans day and evening classes 
free placement service — send for 
brochure or come for persimai visit.

PIANO-VOICE
tought by .

MARTHA REYNOLDS

. -<»1* for
general dutie^^ll siufts, good salary 
and shift dif^ęrentials, f ringe bene- 
fits, 20 worit&fe days, paid vacation, 
12 working days paid siek leaves, 8

Joseph Garszva
GRABORIUS 
BALSAMUOTOJAS 

2312BEDFORD AVĖ.
Brooklyn, N. Y.

ADULTS CHILDREN 
-—-527-0714-

theory - harmony - improvisation 
privately taught 

“Have Car... Witt TraveP*

abu iš Chicago, UI., A. Kuprevi
čius — J.Tomkiewic2į abudu 
iš Hartford, Conn., J. Pale vi
dus, Hudson, N.H. — J. Skliu
tui, Auburn, Mass., J. Norvilie
nė, Brooklyn,'N.Y. —A. Dagie
nei, Woodhaven, N.Y., PreL 4. 
Shlikas, Sheboygan, Wisc. — 
Sv. Kazimiero Seselėm, Sheboy
gan, Wisc., J. Kuprionis, Rus- 
ton, La. — Daliai Kiiprionytei, 
E. Brunswick, N.J., O. Aleknie
nė; Brooklyn, N.Y. — M. Beino- 

Germany, V. G.

mint (fa* ušmated tfce Užmarmėti ei
Concord—wbo serve as a symbol of tbe
Savings Boad program. For today, as at ?■
tbe founfng of ottt aatioe, it is frredom IHk'K-JM 
vhich is again at stake. Not all of us are
called upon to fųht in the jungles of Vietnam, bot wtnle 
©nr mes are tbere, in the froqt line of a rietant land, 
noue of ns can remain aloof on the sadelines, We anet 
all do obe our share— in
every vay wė can—to a t JL /
support onr men in Vfet- L.
nam.OnesureUtyisopen
t» aH Ame tiram throūgh f f
the Savings Bend pro- I f

ENCYCLOPEDIAS
DISCOUNTS to 60%

COME to tfae ;North Country and 
beautiful Late Champlain — ęlean 
air, exCellent recreation afforded by 
lake and modntains. Educational 
advantage ot a college & in-service 
progrAm. JČĄH approved 250-bed 
general hošpftąį with expansion or- 
ganizatkm and growing surgical 
service.' Nutsihg school affiliation 
with NLN accredited BSN program. 
Excellent personnel policies. Apply

SCHOOL
Leam wtth the New Breed, be pre- 
pared for ton*rrow's driving needs. 
Leam tornorroVs concepts today. 
Modemlze your driving the Space 
Age wgy. Limited plck up bervice 
in Manhattan and BtVtUC

MURRIELLE RUCKERT 
BRIDAL B0WER 
25-A, Fort Sakmga 

AN 1-7370, AN 1-7873 
By appointment only.

ARE YOU MOVING?
For Reliable Cautious Service Call
-- -A.THENS MOVER INC

510 East 149th Street Brome
24 Hour Service 

Call 292^2559 ’"
------- Free Estimates-------

nenei, 
Raugas, Newark, N.J. — Matui 
Raubertui, Camden, N.J., J. 
Dumčius, Waterbury, Conn. — 
B. Stonkienei, Hamilton, Ont., 
J. Janas, Chicago, m. — Anna 
Jensen, Yucaipa, Calif., J. Jasė- 
nas, Chicago, m. — E. Vilimas. 
Woodland Hill, Calif. ir K. Pa 
gundai, Chicago, III., A Jonai 
tis, develand — P. Naugerish, 
Euclid, Ohio, J. Abazorienė, 
Woodhaven, N.Y. — M. Vis 
girdienei, Brooklyn, .N. Y., Be 
langer, Nashua, N.H. —W. Bus 
nowsky, Wollaston, Mass., A

Stankaitis, Paterson, N.J., J. 
Naruševičius, Elizabeth, N. J., 
J. Skliutas, Auburn, Mass., P. 
Vaškys, Cornwells Hgts, Pa.

Užsakė kitiem: J. Biliūnas, 
Pt. Chester, N.Y. — VI. Kiliui, 
Rkhmond Hill, N.Y., P. Kra- 
jauskienė — Vyt Mačiulaičiui,

Daug sutaupysi pirkdamas, 
per “Spartą” radiją, radio-con- 
soies, coior ir kt TV, Tapė 
recorderiai, patefonai, fonogra
fai, jv. skaičiavimo mašmos, 
cash Testeriai, rašomos maš. 
visomis kaSbomis. Visi ganūniai 
Teiefonken, Grun&g, Zajith, 
Burroughs, Oiympia, Royal etc. 
Katalogus Ir informacijas graį 
sRe tik pranešę savo adresą: 
J.L. Giedraitis, 10 Barry; Dr., 
E Northport, N.Y.. 11731.:

HOSPITAL
Ąve^ Bkiyn

CaM Tie B-13U t

BOSTON. MASS 
Vedėjas 

STEP. MINKUS 
WLYN —1360 kilocyelee 

ir FM 101.7 banga 
Oekmaditniais nuo 1 -1:30 vaL pp.

TeL JU 6-7209 
FM bangomis 105,7 MC 

meg. H WKOX, Framfngham. Masu 
Sekmadieniai* 8 - 9 vaL ryte

statome įvairaus dydžkį 
naujus namus, kuriuo^ 
galima tuoj įsigyti. Pri^ 
imam užsakymus pasta* 
tyti pagal pirkėjo pagei^ 
davimus ant mūsų arba 
pirteė jo žemės. Statytį 
atliekam sąžiningai pag*L 
susitarimą už labai pri* 
einamą kainą. Visais rei* 
kalate kreiptis pas statyk 
bininką Andrių Armoną

M AM 1-S8M S

Toronto,

ko prenumerata pirmiem me
tam » doL Prenumeratos reika
lais kreiptis į Darbininko admi
nistraciją, 910 Willoughby Avė., 
Brooklyn, N.Y. 11221.

Naujai užsisaką ir prisiunčią 
7 dol., laikraštį gaus nuo da
bar iki 1967 m. galo.

H. W. MALĖ & fifiHALE

WANTED EXP OPERATORS on 
Dresses mušt do a complete gar- 
ment steady work nice working 
conditions resolute dress 580 8th 
Avė N.Y.C. (bet. 38 & 39 SL). Call 
LO 3-1550 — ask for Mary or Bill

HANDICAPPED PERSONS 
Intelligent and Aggressive 

Men and Women
For positions with an excellent fu- 
ture, fuU and part time. Some open- 
ings for handicapped persons re- 
strieted to their homes in West- 
chester. Write Box C. 10 521 5th 
Avenue Room 714 N.Y. 10017. Call 

(914) 423-3380

MEN & WOMEN wanted exp power 
press operators also exp solderers 
steady work nice working condi
tions many f ringe benefits ROYAL 
AFEX 1355 West Fropt St Plain- 
field N J. — 201 - 753-6414

APART. FOR RENT

Išnuomuoįami trys ir pusė 
kambariai 

Ridgėwoode
• Tel. 386-4847

NURSING HOMES

MANOR HAVEN RĘST HOME 
24 hour care of Convalescent and 
Aging R. N. supervision — modern 
clean. Reasonable rates
Call HA 3-9638 — 222 Columbia SL 
Huntington Statfon

SI LVER LAKE 
NURSING HOME

Your Care is Our Care 
WU1 be open December 5,1966 

for admitUng patlents 
Ultra modern building 

featuring specialized convalescent 
and geriatric care 

Non-sectarian — Men and Women
• ■ Catholic church within the area.

275 CMtleton Ava 8.1. Phone 
273-5100

GENERAL FACTORY

■ecHANic*.

Maintremncn and Ragutorof Eguip-. 
meat Jarre utateta* bakesy in

■ Brookyn. Stea^w^niuWQdrink 
CIMMKlOnS UQ mIMŪFIlMpo DO®*

• PUNCM FAEĄB
* "■ - "V • f? I • C' >2,. v

~'■------ •  ------------
: ' esDieiBiaeB Btoceuahnr

Apply Today! S

PRECISION LIGHTTNG INC 
US RL 22 - Green Brook, NJ.

FACTORY .WORK .
Steriing, N.J. area factory needs 
men willing to work steady — will 
train Excellent working conditions 
11 holidays Fringe benefits regular 
inereases $2.00 per hour to start 
8 - 4:30 PM — plūs overtime

WILLIAM WIRE CLOTH
Call Mr. Burke 
201 - 647-0280

VVANTED EXP MACHINIST
Ist and 3rd Clasa

Steady work nice working condi
tions and many fringe benefits 

LEBO ELECTRONICS
84 Grand Blvd Brentwood L J.

Call 516-231-6460

WANTED EXP AUTO 
PAINTER

Steady Work 
Nice working conditions 

JACKS AUTO BODY 
5065 Broadvvay N. Y. C. (216 St)

ELECTRIC MOTOR WINDER Ex- 
cellent opportunity, for experienced 
vvinder, permanent, in įully eąuipped 
eleetrie motor shop located in Lib
erty, N.Y. Write stating experience 
and salary. Dicks Electric Service, 
397 No. Main SL, Liberty, N. Y.

WANTED (2) AUTO MECHANICS 
G.M. exp preferred 40 hours weekly 
steady work nice working condi- 

* tions vacation many fringe benefits
uniforms supplied Call Mr. Hughes 
VARS BUICK 39 Cutter Mill Road 
Great Neck, L.I. Call 516 HU 2-2800

‘ WANTED 
UNSKILLED HELPMEN 

GENERAL FACTORY 
19-55 yrs immediate openings

Language no barrier 
SALRO MFG. CORP.

Hook Creek Blvd. & 145 Avė 
Valley Stream LJ. 

Call 516 VA 5-6522

EXECUTIVE SALES
We’ll give you che chance you’ve 
been loo’dng for. Up to $1000 mo. 
salary plūs comm. Leads furnished.
Intensive training program. zCaIl Mr. 
Gorson UL 5-2245 — John Hancock 
Mutual Lite

Wanted Mėn 

Mechanically Inclined 

for Nite Shift 4:30 AM steady work 
nice working conditions many fringe 
benefits 
GAR-KENYON INSTRUMENTS 

Ine.
Route 22 Brewster N. Y. 

914-BR 9-3771

VVANTED

EXP BINDERY FOLDING 
MACHINE OPERATORS

A McCam Operators

for night shift also general help 
Steady work nice working con
ditions CaU 516- 293-7600 ask 
for Mr. Allan Koester



Dr.S. Ba&is, Lietuvos atsto
vybės Washingtone patarėjas, 
kalbės prezidento dr. K Gri
niaus minėjime gruodžio 3 New 
Yorke. Minėjimą sutartinai 
rengia filisterių sąjūdžiai New 
Yorke.

$viMQs4antara* New YoAo 
skyriaus vaidyba, jos narių tar
pe esant nuomonių skirtumui, 
nutarė atsistatydinti. Visuoti
nas narių susirinkimas naujai
valdybai išrinkti šaukiamas 

'■ penktadienį, gruodžio 2, 7:30 
▼.v. Lietuvių Atletų Klubo pa
talpose.

Magdalenai Galdikienei jos 
, gimtadienio proga lap

kričio 26 dr. Radzivanų namuo
se pagerbimą surengė liet kata
likių moterų organizacijų val
dybos krikščionys demokratai. 
Dalyvavo apie 40 svečių. Pager- 

y bimą pradėjo dr. Aldona šlepe- 
tytė — Janačienė, ilgesnį svei
kinimo žodį tarė preL J. Bal- 
kūnas, apžvelgęs M. Galdikie
nės veiklų gyvenimą. Sugiedo
ta ilgiausių metų. A. Dumbrie- 
nė ir A. Gražiūnas įteikė do- 

” vanų — statulėlę (vargo " mo
kyklą iš medžio išdrožtą) ir gė
lių puokštę.

Moterę Vienybės mišios už 
mirusias nares, bus ne gruo
džio 3 kaip per klaidą paskelb
ta praėjusiam Darbininko nu
meryje, bet gruodžio 4 d. 11 v. 
Maspetho beturiu bažnyčioje. 
Po mišių — pietūs V. Balecko 
Winter Garden svetainėje. In
formacijos reikalu skambinti 
VI 7-4477.

Zigmas Raulinaitis, Kario re
daktorius, lapkričio 20 buvo iš
vykęs į Rochesterį, kur skaitė 
paskaitą Lietuvos kariuomenės 
minėjime. Lapkričio 27 paskai
tą skaitė Waterburyje, Conn.

House Beautiful žurnale šio 
mėnesio numeryje 140 psl. yra 
įdėta lietuviška Kalėdų eglutė.

Ir, Veblaitienė skaitys Vinco 
Kudirkos kūrinius dr. K. Gri
niaus šimto metų gimimo su
kakties minėjime gruodžio 3 
7 v. vak. Franklin K Lane mo
kyklos salėje. (Žiūr. skelbimą). 
....Kas mėgsta vaidybos meną, 
gali įstoti į Juozo Daubėno or
ganizuojamą dramos studiją ir 
teatrą, kuris veiks Aušros Var
tų parapijos salėje. Teatro stu
dijos reikalais prašom skambin
ti pirmadieniais, antradieniais,

Ateitininkę sendraugių susi- 
riakime lapkričio 18 paskaitą 
apie vaikų auklėjimą skaitė A- 
Masionis. Pristatyta nauja val
dyba, aptarti veiklos planą, 
nuspręsta šiame sezone daryti 
3 susirinkimus, iŠ kurių vienas* 
būtų išvyka į gamtą, surengti 
Naujų Metų sutikimą, gavėnios 
metu numatytas kultūrinis pa
rengimas. Skyriaus pirmininkui 
A. Vainiui~susirgus pirmininka
vo K. Norvilą.

taitininkai sendraugiai rengia 
N. Metų sutikimą šv. Trejybės 
parap. salėje, 207 Adams St., 
Newark, N.J. Pradžia 9 v.v. 
Muzika ŠtaroMo. Maistą paruoš 
Šaulienė. Bilietai: suaug. 7:50, 
stud. 5.00, moksl. 3.00. Bilie
tų galima gauti pas A. Vainių 
HI 1-9761, K. Vainių TW 4-87- 
87, K Norvilą TA 7-2629, 
Gerdvilienę 642-0288, Radziva- 
nienę HI 1-9720 ir Bobelį MI 
7-6637.

New Jersey pas Balčiūnienę 
ES 5-6329 ir TrečiokąMA 2- 
4867.

Iš New Yorko į sutikimą eis 
specialus autobusas. Kaina į 
abu galu 1.50. \

Kalėdinių dovanų pilnos krau
tuvės. Tačiau neužmirškime, 
jog kultūringa dovana yra kny
ga. Einant į svečius, padovano
kime vaikui paveiksluotą kny
gutę: ji suteiks jam džiaugsmo. 
Išėjo iš spaudos daili Janinos 
Narūnės kalėdinė pasaka Snai
gių karalaitė su daug spalvo- 
tų ^yi. Stančikaitės iliustracijų. 
Kaina — 1 dol Galima gauti 
Darbininko administracijoje.

Laisvės Žiburio radijas šį 
sekmadienį paminės Lietuvos 
prezidento dr. Kazio Griniaus 
100. gimimo sukaktį. Kalbės 
Emilija čekienė. Taip pat šį 
sekmadienį bus Vytauto Radzi- 
vąno reportažas iš studentų su
važiavimo Toronte.

Daii Leonas Urbonas, Aust
ralijos lietuvis, neseniai suren
gęs parodą Chicagoje, atvyko į 
New Yorką ir lankėsi Darbinin
ko redakcijoje. Jo tapybos kū
rinių paroda New Yorke vyks
ta gruodžio 5 iki 16 Qantas 
galerijoje, Park Avė. M a n - 
hattane.

nuo 6 v.v. iki 10 v.v. telefonu 
777-1749.

Ntpamirikime ^lankyti Eis
not KepalaHės skulptūros ii

sutikimą rengia šeš- 
mokyklos tėvų ko- 

mrietas puikiame Charter Hou- 
viešbutyje, kuris yra šalia 

■'muziejaus Cambridge, 
•Užsakymus prašom siųs- 

kartu su pinigais iki gnio- 
201 A‘ Tumas> 42 Chapel 
Nonvood, Mass., tel. 762-

7628, arba: Liuda Waingos- 
tin, 250 Ashmont St., Dorches-

Mass-» teL 2654857. Ce- 
įįyg galima adresuoti “Bos-

Lithuanian School” ir siųs- 
U vienu iš minėtų adresų.

"r **• P**1"0 P®r®piįo* CYO or-
JhB ganizecija lapkričio 20 parapi- 

'‘JSH j05 salėje po bažnyčia suruošė 
ililIB metini bazarą. Parengimo pel- 

1135 pasiirtas organizacijos or- 
testro išlaikymui. Parengimas 
buvo sėkmingas .ir jį aplankė 
daUg UetuvilL

Pradėju* remontus ir staty- 
bas šv. Petro parapijoje, įvai- 
rtais parengimais norima sukel- 
ti aukų. Artimoje ateityje kar- 
tą savaitėje bus įvedami vad. 
Blitz party ir Whist party žai- 
dimai. Klebono pavedimu Blitz 
party parengimais rūpinsis ku- 
nigas J. Klimas, talkinamas ko- 

Lietuvos kariuomenės Šventės minėjime lapkričio 19 Maspetho liet, para- v,Vfnrin riratioiinc n WHict nar. 
pijos salėje dathdbja solistė At^ra Vedeckaitė, akomponuoja Aldona Kepa- ^KIOTių draugijos, o WniSt par- 
laitė. Nuotr. L. Tamošaičio ty rūpintis pavesta kun. A. Ja-

niūnuL Jis parapijos biuleteny

KARIUOMENĖS ŠVENTES MINĖJIMAS
Karių ramovės skyrius lapkri- premiją (40 dol.) paskyrė A. 

čio 19 Maspetho lietuvių para- Budreckiui už jo straipsnį apie 
pijos salėje surengė kariuome- Kosciuscą, antrąją — (25 dol.) 
nes atkūrimo minėjimą. Žmo
nių prisirinko mažokai, nes sa
lė tikrai sunkiai privažiuojama. 
Minėjimas pradėtas su geroku 
pavėlavimu. Pradžioje J. Sirge- 

žmoną Adelė, .dukterys Ona ir das tarė atidarymo žodį. Susi- 
" kaupimu pagerbti žuvę dėl lais

vės kariai, partizanai. Sugiedo
tas Lietuvos himnas. Toliau va
dovavo Bronms Balčiūnas. Apie 
kariuomenės atkūrimą kalbėjo 
istorikas Tėv. dr. V. Gidžiūnas, 
O.F.M.

Pirmoji dalis baigta išdali-

tam. V. TlĮįihnBįii k»uL. 
tari, tam.SLR^ai, “La 
žiburio” k “Lietuvos Ate

Navickui, kuris įdėjo TSbii| 
daug darbo ir pasišventinau 
šiame darbe. -TA. pačia progai 
reiškiame gilią padėką “Darbi
ninkui” ir .“Dhrvai”, talpinu- 
siem N.Y. komiteto atsišauta-
mus. ' i

Visų mūsų apylinkių lietuvių j 
šio svarbaus darbo supratimas J 
ir laiškų siuntimas senatoriam 
yra didelis įnašas į Rezolmd- < 
jom remtircentro komiteto ben- j 
drą darbą. Komitetas kviečia vi- 
sus tuos, kurie siuntė laiškus J 
senatoriam, dabar nusiųsti 
jiem padėkos trumpus laiškus.

New Yorko Rezoliucijom 
Remti Komitetas

Leidinėliai vaikam: Meškiu - 
kas Rudnosiukas, nauja laida, 
3 dol. Senolės pasakos, 3.50 
doL Kregždutė I dalis, 2.50 dol., 
II dalis' 3 dol., UI dalis 3.25 dol. 
žaižaras, 1.50 doL Gulbė 1.25 
dol. Snaigių karalaitė, 1 dol __________
Lietuvos laukai, 3 doL Jaunie- dalyvavusiam inž 
ji daigeliai, 1.30 doL Gintaro 
takais, 1.50 doL Su trispalve 
0.75 dol. Algis ir Alytė, 0.50 
dol. Su lietuviškais viršeliais 
sąsiuviniai po 25 c. Visi šie 
leidinėliai gaunami Darbininko 
administracijoje, 910 Willough- 
BY Avė., Brooklyn, N.Y. 11221.

Darbininko spaudos kioske 
galima įsigyti ne tik naujų kny
gų ir lietuviškos muzikos plokš
telių, bet taip pat ir kalėdinių 
atvirukų. Paštu siunčiant vieną 
dėžutę, kainuoja 1 doL Darbi
ninko administracija, -910 Wil- 
loughby Avė., Brooklyn, N. Y. 
11221.

.. PADĖKA
Nuoširdžiai dėkojam visiem 

Kazimiero 
Pusniko šermenyse ir laidotu
vėse, užprašiusiem šv. mišias ir 
gėlėm puošustan velionies kars
tą. Taip pat nuoširdžiai dėko
jame Baisogaliečių klubui ir vi
siem, geriesiem bičiuliam už 
mums liūdesio valandoje žo
džiu bei raštu pareikštą jaus
mingą užuojautą. Dar kartą vi
siem nuoširdtiai dėkojame. —

Korp! Neo-Lithuania Valdy
ba New Yorke praneša, kad dr. 
K Griniaus minėjimo 1966 
gruodžio 3 rengime nepriside
da ir nedalyvauja, š. m. lap
kričio 18 ir 22 Darbininke Nr. 
76 ir 77, 8 psl. skelbimas yra 
neteisingas. Valdyba.

Redakcijos pastaba. Mus pra
šo pranešti, kad dr. K. Gri
niaus minėjimo rengimo komi
tete dalyvauja filisteriai neoli- 
tuanai. Jiems atstovauja A. 
Diržys.

Veroriįka, brolis Petras.

PAIEŠKOJIMAS
Kas žinotų Juozą Jėzu- 

haitį, gyv. 192© m. Šančiuose, 
vėliau persikėtasį į Chicagą, 
prašom pranešti adresu: J. Bal
trus, 14 Rumbarger Avė., Du 
Bois, Pa. 15801„. - ■ -

—- _______ " - _____________ jant Kario premijas. Kano žur-
NEWAHK, nj.

Gruodžio 4 New Jersey Lie
tuvių Bendruomenės apygarda 
rengia ilgamečio apygardos pir
mininko ir kitų organizacijų 
veikėjo inž. Vlado irlzabelės Di
lių visuomeninės veiklos ir 50 
metų vedybinio gyvenimo su
kakties pagerbimą. Mišios bus 
10:30 v. švč. Trejybės bažny
čioje. Banketas parapijos salė
je — 12 vai.

•Santara-Šviesa dėl Vladimirovo

matėm šokant baletą beveik vi 
sose lietuviškose kolonijose, c 
gruodžio 34 Maspetho lietuviu 
parapijos salėje matysime jos 
meno kūrinius, kuriuos meni- 
nmkė labai kruopščiai atrenka. pre2ldento k. Griniaus 100 metų 
Paroda globoja Liet. Ratai No- pimimo sukakties minėjime gruo- 

džio 3, ėettadienj 7 v.v. Franklinterų Kultūros draugija. x. Lane mokyklos salėje.

Kelkitės! kelkitės! kelkitės'...

Lietuvos Respublikos Presidento Dr. K. Griniaus 
šimto metų gimimo sukakties

MINĖJIMAS

. gruodžio mėn. .3 d.
7 vai. vakaro,
Franklin K. Lane mokykloje
999 Jamaica Avė. Brooklyn, N. Y.

Programoje: Liet. Atst. Wash. Patarėjas Dr. S. Bačkis ■ 
Sol. D. Mongirdaitė, artistė I. Veblaitienė, ■ 
Vliko narys J. Audėnas, muzikas Aleks. ■ 
Mrozinskas, dailininkas Česlovas Janušas |

I
 Bilietai: 12.60. moksletvlanM 11.00

pas Juoi. Andriui), Joną Gelminę tr 
D. MoCiūnienę ------------- MI 2-1263
Kviečiame pagerbti Dr. K. GRINIŲ. 
Neolltuanal. SantarieCiai-SvierieCial, 
Skautai Akademikai, Varpininkai.

kreipėsi į parapijos moteris, . 
prašydamas talkos. Kun. J. 
Svirskas organizuos laimės šuli
nį, kur kiekvienas galės semti 
savo laimės ryšulėlius.
Mirusieji.

Charles Petraitis (spalio 31) 
67 m. amžiaus, gyvenęs 88 Ar- 
mandine, Dorchester, Mass. Nu
liūdime paliko motiną, dukterį 
ir sūnų. Palaidotas miesto kapi
nėse. Laidojimo šv. mišias auko
jo klebonas kun. A. Baltnišū- 
nas.

Veronika Ainge Trepanski 
(lapkričio 14) 61 m. amžiaus, gy
venusi Long Island, N.Y. Nu
liūdime paliko dukterį ir brolį. 
Palaidota šv. Mykolo kapinėse. 
Laidojimo šv. mišias aukojo kle- 

rimkaus. Solistė saugiausiai b°nas kun. A. Baltrušūnas.
__ ______ r_____ jaučiasi'žemam registre, dai- Juozafma Baksis (lapkričio 

Premijom skirti ir straipsniam nuodama lėto tempo damas, 
įvertinti sudaroma komisija. 
Tokia komisija šiemet buvo 
Chicagoje. Komisija pirmąją

— dr. V. Gidžiūnui už straips
nį “Vokiečių ordino politika ir 
jos priešai Pabaltu”.

Antroje dalyje? dalyvavo so
listė Aušra Vedęckaitė ir pia
nistė Aldona Kepalaitė. Solistė 
A. Vedeckaitė padainavo: Išdy
kęs rudenėlis — B. Budriūno, 
Vakaras — S. Sarpaliaus, Mė
lyni varpeliai — V. Jakubė- 
no, Rugiagėlės — 3. Gruodžio, 
Rūpinosi motinėlė — Tallat 
Kelpšos, Per dvarą ėjau — K 
Banaičio, Birutės ariją — M. 
Petrausko, Oi greičiau — S.

nalas skiria dvi premijas už 
metų geriausius . . straipsnius. 19) 79 m. amžiaus, gyvenusi 

Regai Park, N.Y. Nuliūdime pa
liko dukterį ir du sūnus. Palai
dota Naujos Kalvarijos kapinė
se. Laidojimo mišias aukojo ku-

Vyr. skaučių sueiga bus lap
kričio 30 d. 7:30 v.v. pas D. 
Birutienę, 28 Ashford Street, 
Brooklyne. Visos narės kviečia
mos dalyvauti.

Pianistė Aldona Kepalaitė 
skambino K. Banaičio ištraukas 
iš Sutemų giesmės, ir vizijos ir 
Chopino baladę ir du etiudus. ni , Svirskas 
A. Kepalaitė buvo pakiliausi -
vakaro menininkė. Po progra
mos buvo vaišės ir šokiai prie Tėvų komitetas nuoširdžiai 
plokštelių muzikos.

PADĖKA

dėkoja visiem tėvam, kurie 
auka, maistu ir darbu prisidėjo 
prie banketo paruošimo.

Dėkojame visiem svečiam, 
taip gausiai atsilankiusie m ir 
tuo įrodžiusiem, kad lietuviškos 
mokyklos reikalas yra svarbus 
ir nepamirštas. > '

O labiausiai ačiū Edui Radi- 
jonovui ir jo orkestrui, kuris 
atliko programą ir sugebėjo sa
vo muzika tiesiog užburti mū
sų svečius.

Dėkingas Tėvę Komitetas

BostoBO tietovių dėmesiui

J & s
Constrnction Co.

1OO Boylston Street 
Boston, Man. 02116

Statybose atHekami {vairūs 
vidiniai ir išoriniai darbai.

Mr. Julian Sedlauskas 
Dėl veltui atliekamo apskaičia
vimo skambinti telef. 338-7700

Šv. Jurgio Draugijai, New- 
ark, New Jetsey, reikalingas 
prityręs bartenderis- manager. 
Pirmenybė lietuviam, gali būti 
ir kitatautis. Dėl sąlygų kreip
tis raštu: V. Lengvenis, 196 Fer- 
ry St., Newark, NJ. 07105.

For reni. Flatbush, Foster

(atkeltais 2 -psl.)
brėžta, kad “Lietuvos valstybės 
suvereninių teisių faktinis at
statymas ir sovietų okupacijos 
nepripažinimo užtikrinimas J 
A V ir kitose vakarų valstybėse 
yra ir toliau kertinis uždavi
nys”. Lietuvos valstybės nepri
klausomybės atstatymo sieki
mas plaukia iš šviesos ideolo
ginių gairių ir yra įsakmiai pa
brėžtas Santaros statute. Tai 
yra esminis ir nekintamas San
taros-Šviesos principas, kuriam 
ji visada liks ištikima.

Su nuoširdžia pagarba Jūsų 
Algimantas P. Gureckas,

Santaros-Šviesos Centro Val
dybos Vicepirmininkas.
Darbininko pastaba, šis Santa
ros-Šviesos Federacijos vicepir
mininko A. Gurecko pareiški
mas, išskyrus sakinius, specia
liai taikytus Darbininkui, yra 
tas pats, kurį jis davė Laisvės su priešu ir todėl turi būti be- Skambinti 342-3406.

i Žiburio radijui lapkričio 27 pro- sąlygiškai atmestas. 
I gramoje. Į jį ten pat radijo ve- ★

dėjas Romas Kezys atsakė šiais 
žodžiais:

Vladimirovo laikysena ir jo bu
vimas šen ar tai. Jo šiuo me
tu priklausymas Jungtinėm 
Tautom yra tik patogi skraistė 
nuduoti neutralų taikos apašta
lą. Pagrindinis jo ryšys yra su 
Sovietų Sąjungą, ne su Jungti
nėm Tautom. Jei mes priimtu- rooms — rent control — near 
me Vladimirovą kaip nekaltą shopping and transportation. 
Jungtinių Tatttų darbininką, Super. UL 4-7161 or 327-3230. 
tai, neabejoju, kad Sovietų Są-
junga galėtų tūkstančius tokių . . t. _» ...J 6 o"6"* kuri cralAtii TiriiinrAti

NEW YORKO LIETUVIŲ

vaikučius 3 dienas savaitėj. In
formacijai skambinti vakarais. 
TeL 849-1581.
butas. Dviejų šeimų namo an
trame aukšte. East New Yorke, 
Brooklyn, 167 Atkins Avė.

titulais ir dirbančių įvairiom 
organizacijom, "'tik, žinoma, ne 
Sovietų Sąjungai. Tačiau esmė
je jie, kaip ir Vladimirovas, 
yra mūsų kraštą paglemžusios 
Sovietų Sąjungos tarnai, ir jų 
galutinis interesas yra mūsų 
tautos ir valstybės visiškas iš
naikinimas. Todėl bendravimas rėtų gyventi drauge arba turėti 
su jais ir bet koks jtans pagar- atskirą kambarį. Graži aplinka, 
bos reiškimas yra bendravimas botas su visais patogumais.

VYRŲ CHORO
DAINOS IR POEZIJOS VAKARAS '

įvyks

gruodžio mėn. 11 d. 
(sekmadienį)

, 6 vai. p. p. punktualiai

FRANKLIN K. LANE MOKYKLOS SALŽJE
Janurica Are. prte Dexter Ctvrt

Darbininko redakcija šiuo 
tarpu-susilaiko nuo pasisaky
mo dėl Santaros-Šviesos Fede- 

“Prie šio pareiškimo galime racijos vicepirmininko A. Gu- 
tik tiek pridurti, kad šio inci- recko pareiškimo, nenorėdama 
dento esmė yra ne ta, kas šiuo užbėgti už akių Vilkui, kuris 
metu yra Vladimirovo darbda- lapkričio 30 šaukia savo tary- 
vys. Pagrindinis jo bosas vis bos posėdį ir, neabejojame, tą 
tiek yra raudonieji Kremliaus reikalą svarsty* ir savo išvadas 
vadai, nes nuo jų priklauso praneš.

WilliMnsburgo iš
nuomojamas baldais apstatytas 
gražus ir nebrangus kambarys. 
Arti bažnyčia. Pageidaujama se
nesnio amžiaus vyras ar mote
ris. 129 Kaitrose Avė., TeL: 
3884958.

Moteris taftų dviejų ir pu
sės kambarių buto. Skąpibinti 
647-5016 kasdien nuo 4.iki 6

Programoje:
VYRŲ CHORAS, diriguojamas muz. VI. BaltnitaiČio
Solistas J. VAZNELIS
Poetas - dramaturgas ST. SANTVARAS
Akomponuoja pianistė A. KEPALAITĖ

Įėjimo auka J3.00 Ir |2.00; moksleiviams *1.00 • Bilietai gaunami 
pas choro narius. Atletų klube Ir p. AndriuM* ištaigoje arba skam
binti MI 1-1512 • Tsl paskutinė proga lėglrstl choro dainas diri
guojant nraz. VI. BaHrutaHkil. NepraMekHa Mot progtal

N. Y. Lietuvių Vyrų Choras


