
DĖMESYS NUKREIPTAI Į ROMI - 
Po pirmojo vyskupų sinodo ir po trečiojo pasauliečių 
kongreso—ką jie paliko?

Amerikiečiai ima pasigesti vadovaujančios' rankos?
Perversmo prieš demokratiją sukaktyje Sovietai tyli apie perversmo t^vus; pa
vergtieji kalba apie perversmo aukas; amerikiečiai laukia geros ateities

“Dabartinis Brežnevo -Kosy
gino režimas, kaip ir jo ptrma- 
tako Chruščiovo, pasilaiko svar
biausią stalinizmo žymę —

Pirmasis vyskupę sinodas 
baigė mėnesio posėdžius: rug
sėjo 29 — spalio 29. Apie 200 
rinktų ir skirtų vyskupų svars
tė penketą jiem pateiktų klau
simų — kanonų reformą, teo
logines šios dienos klaidas, ku
nigų paruošimą seminarijose, 
mišrias moterystes, liturgines 
reformas. Klausimai rodo, kad

<
klaidų aiškėjo atsisakymas nuo 
tų klaidų negatyvinio išskaičia
vimo ir atmetimo; jo vietoj sti
prėjo nusistatymas už pozityvi
ni krikščioniškų tiesų aiškini
mą; kontroversiniam klausi - 
mam numatytas tarptautinis 
teologų komitetas, kuris pateik
tų savo patariamąsias nuomo
nes vadinamai “doktrinos komi-

SOVIETUOSE: kas nebuvo ir

Bolševikų revoliucijos iškilmė
se dėmesys labiau kreipiamas 
ne į tuos, kurie dalyvauja ir kal-

AMERIKOJE 
iliuzijos ir dejonės 
N. Y. Times po ilgos serijos 

rašinių apie Sovietus aprašė, ku
rie amerikiečiai ir kurios bend
rovės padėjo Sovietam suku 
jų fabrikus, kasyklas, siųsda 
specialistus, mašinas, duo 
mi ilgalaikius kreditus. 1 
pats 
mą, 
sėje 
som 
įvairume”. 0 Chr. Sc. Monit 
priminęs ir demokratijos 
pažangos trūkumus, reiškia 
tis, kad Sovietai ir toliau pr 
imsią įtaką, einančią iš Va 
rų.

Tačiau tuo pat metu visai 
tokia gaida prabilo apsaugos 
kret. McNamara. Lapkričio 
pareiškimu įspėjo amerikieči 
kad kitais metais Sovietai 1 
pasiruošę nuleisti iš satelitų 
tomus bet kurioj Amerikos i 
toj. U. S. News and W. Rep 
paskutiniame numery alian 
vo, kad naujausias sovietii 
ekspansijos taikinys yra vidi 
niai rytai. Ten esą Viduržei 
jūra jau nustojusi buvusi 
merikos šeštojo laivyno erd 
Suminėjo taip pat Sovietų 
ciatyva ir pinigais organizut 
mas demonstracijas prieš Ai 
riką Londone, Paryžiuje, B 
nos Aires, Sydney ir kt Esą 
demonstracijos turinčios 
siekti viršūnę gruodžio 10-20

Primindamas vidaus krizę 
riaušes, studentų demonstraci
jas, prezidento ir Kongreso ne
sutarimą, žurnalas išvedžioja, 
kad visuomenėje auga nusivyli
mas, kad krašte nesą griežtos 
vadovaujančios rankos.

ba, bet į tuos kurie nedalyvau
ja ar nekalba. Nedalyvauja trys 
draugai: Mao Tsetungas, šiau
rės Vietnamo Ho Chi Minh ir 
Kubos Castro. Sakoma, kad Ho 
Chi Minh nedalyvauja ne tik 
dėl to, kad reikia kariauti, o ir 
dėl to, kad nori būti “neutra
lus”, nors ir apdovanotas Le
nino ordinu. Castro nesutaria 
su Maskvos politika dėl subver-
sijos lotynų Amerikoje. Jis te- sovietinę praeitį kūrusius Stali- 
pasiuntė delegaciją, vadovauja- ną, Trockį, Chruščiovą.

mą sveikatos ir gerovės minis- 
terio, kai kitų komunistinių re
žimų atvyko pačios galvos. Ar 
dėl to, ar dėl ko kito pereitos 
savaitės iškilmėse Kubos dele
gacijai neteko ir kalbėti, o lap; 
kirčio 6 priėmime Kubos atsto
vas visai nedalyvavo.

Iškilmėse Leningrade, kur 
prasidėjo bolševikų revoliucija, 
sovietiniai kalbėtojai nutylėjo

PAVERGTIEJI ARE TAI, ko 
nepasakė bolševikai
~ Lapkričio 4 Pavergtų Euro
pos Tautų Seimas Nėw Yorko 
mitinge priminė, kaip bolševi
kai paėmė valdžią, likviduoda
mi Rusijoje demokratinį parla
mentą, kaip sau kelią klojo 
genocido veiksmais Katyne, 
Vorkutoj, Karagandoj ir k. kaip 
vykdė * ekspansiją, užgrobda
mi nepriklausomas rytų vidurio 
Europos valstybes.

tai bus labiausiai bažnytinės or
ganizacijos bei technikos klau
simai.

Sinodo pasisakymai turi po-

sijai”. Dėl mišrių moterysčių 
atsisakyta nuo reikalavimo, kad 
nekatalikiškoji šalis būtų įsak
miai įpareigojama žodžiu ar

dienraštis reiškė optin 
kad antroj šimtmečio 
Sovietai žadasi “padėti 
tautom dirbti drauge

kongreso New Yorko pirmininkas, G. M. Dimttrova s, Seimo pirmininkas, kalba V. Sidzikauskas, Lietu
vos dėl. pirmininkas, kongresai. T. R. Kupferman, Christopher Emmet, pavergtų tautų draugų- ameri
kiečių pirmininkas. Apačioje dalis susirinkusių. Nuotr. V. Maželio

. — Atikas neišduosiąs Kon- 
gui Tshombės, nes Kongo pre
zidentas Mobutu nesutinkąs at
sisakyti ryšių su Izraeliu ir A- 
merika, o Alžiras to reikalauja. .. - . ..

40 proc- NePntanančlll rugsėjo 
Popirii ' buvo 47, spalio 50, rugpiūčio

čio 4 turėjo operaciją. Oficialus _ K

NUO LBJ Į DEAN RUSK nori rūstybę nukreipti?
Gallupas paskelbė naujausius taria 40. Pietuose pritaria 33, Demokratų karingieji libera- 

opinijos duomenis. Esą rugsė- nepritaria 54. Viduriniuose va- lai keistą. taktiką: kritiką nuo 
jo ir spalio mėn. prez. LBJ pri- karuose pritaria 35, nepritaria LBJ, kurį neturi kuo pakeisti 
tarė 38 proc., rugpiūčio buvo 52, Vakaruose pritaria 39, ne- ateinantiem rinkimam, nukreip- 

—“ šią į valstybės sekretorių Rusk.
Jį nori padaryti atsakingą už 
Vietnamo politiką ir siekti, kad 
jis būtų pakeistas Goldbergu.

pritaria 50.
Nizonas lenkia Johnsoną, 

________ ________ __________ nors ir nežymiai: 49 proc. už 
pranešimai skelbia, kad popie- Rytiiose pritaria 45, nepri- Nizoną, 45 už LBJ; pietuose 

58 už Nizoną, 38 už Johnsoną.
— Šen. R. Kennedy pasiskel

bė, kad jis rems į prezidentus 
LBJ. Tačiau jo šalininkai lei
džia gandus, kad jie esą jau su
rinkę trečdalį būsimos konven
cijos balsų už Kennedy.

žiaus padėtis esanti “visai pa
tenkinama”.

— Austrijos policija tiria ku
nigo K. Dragonovič dingimą. 
Jis buvo bėglys iš Jugoslavijos, 
kai valdžią ten paėmė komunis
tai. Spėjama, kad dabar jį pa
grobė komunistai.

— Amerikos vengrai protes
tantai patyrė, kad jų tėvynėje 
esą suimti trys protestantai 
kunigai. Į visus jų pasiteiravi
mus, kodėl jie suimti, negauta 
čia jokio atsakymo. Tad jie gra
sina nutraukti bendradarbiavi
mą su ten esančia protestantų 
bažnyčia.

— Vakarę Berlyno burmist
ras pasigarsino, kad jis nutrau
kia visus kitus įsipareigojimui 
ir vyksta, pakviestas, į Sovietų 
atstovo Bonnoje priėmimą lap
kričio 7 pagerbti. Tik spėjo pa
sigarsinti, ir kvietimas jam bu
vo atšauktas.

— i. Vietnamą lapkričio 6 
' bombardavo pirmu sykiu di

džiausią karinį sandėlį 3 mylios 
nuo Hanoi centro.

— LBJ kritikę veikla daros 
pavojinga viceprezidentui H. H. 
Humphrey. Norėdamas juos pa
tenkinti, LBJ galįs ateinantiem 
rinkimam Humphrey iškeisti į 
šen. Kennedy.

McNamara apie atomus iš satelitų
raketom į Sovietų miestus.

Pagal U.S. News. ...vienas 
iš Amerikos pareigūnų paaiški
nęs, kad sutartis nebūsianti su
laužyta, nes orbitinės sistemos 
bomba gali būti paleista ir ne- 

bet kuriam Amerikos miestui, padarius visos orbitos, o tai ne- 
Ar tokiu ginklu nebus laužo- są draudžiama sutartyje (sofis- 
ma sutartis nevartoti masinio tų aiškinimas!).
naikinimo ginklų su satelitais? 
O ta sutartis tik buvo neseniai 
Amerikos ir Sovietų pasirašyta. 
McNamara klausimą paliko be 
atsakymo. Tik paaiškino, kad 
vasario mėn. Amerikos orbi-

Apsaugos sekr. McNamara 
lapkričio 3 paskelbė, kad Sovie
tai tobulina “orbitinę bombar
davimo sistemą”, kuri gali pra
dėti veikti 1968. Pagal tą siste
mą bombos gali būti taikomos

valdžios sutelkimą Kremliaus 
rankose ir jos paneigimą gy
ventojam. Didysis melas pasili
ko esminė sistemos dalis, nors 
jo metodai, formos priderinti, 
kad būtų labiau priimtini vaka
riečiui, .Svarbiausia betgi —da
bartinis režimas pasilaikė Sta
lino agresijos vaisius. Baltijos 
valstybių okupacija tebetrun
ka, ir Stalino nusikaltimas te
beslegia Kremlių” (V. Sidzi
kauskas).

Seimo paskelbtas manifestas 
eikalauja pašalint sovietinį ki
šimąsi į rytų ir vidurio Ęuro- 
>os valstybių vidaus reikalus; 
ititraukti sovietų karines ir po- 
icines jėgas; įgalinti laisvus

piežiui patariamosios reikšmės. 
Jo pasisakymai rodo, kaip gal
vojama toliau nuo bažnytinės 
administracijos centro. Dėl ka^ 
nonų aiškėjo pasisakymas už di
desnį lankstumą taikant kano
nų straipsnius prie šios dienos 
žmonių galvojimo bei reikalų ir 
paliekant jų taikymą vietos vys
kupų nuožiūrai. Dėl tikėjimo

Mirė prelatas
P. A. V irmauskis

Amerika, Izraelis 
ir arabai
Prezidentui LBJ artimas žmo

gus R. Andersonas spalio 30 
ankėsi Kaire, kalbėjosi porą 
:artų su Nasseriu, paskui nu
nyko į Syriją. Jis lankėsi pri
vačiais reikalais, bet aišku, kad 
:albėjosi dėl galimos taikos vi-
luriniuose rytuose. Arabų po
rcija dabar esanti tokia: tegul 
zraelis išsikrausto be teisės 
įaudotis Sueso kanalu; tegul 
jrįžta padėtis prieš karą.

Diplomatiniai santykiai dar 
leatnaujinti. Spėjama, kad An- 
iersonas taip pat rengė kelius 
viceprezidento Humphrey vizi- 
ui, kuris buvo numatytas į Kai- 
•ą, bet dėl karo buvo santykiai

raštu pareikšti, jog vaikai bus 
auklėjami katalikiškai.

The Tablet stebėtojas verti
na, kad to pirmo sinodo didžiau
sias trūkumas — klausimai iš 
anksto nebuvo paruošti ir neiš- *'” 
galvoti vietose.* Tačiau susitiki
mas iš viso pasaulio, iš 58 
kraštų, parodė vietos rūpesčius 
ir vietos sprendimą tiem rūpes
čiam. Žinoma, sinodu negalėjo 
būti patenkinta ta nekatalikų 
spauda, kuri iš anksto įtaigojo, 
kad sinodas pasisakytų dėl ce
libato, dėl gimimų kontrolės, o 
gal ir dėl Vietnamo karo.

MčABŲ KAPITUALIACIJA?
Jordano karalius Husseinas, 

kuris po Maskvos atvyko į Wa- 
shingtoną, spalio 6 pareiškė sa
vo, o taip pat ir Nasserio pa
žiūras dėl Izraelio. Iš jo pareiš
kimų daromos išvados, kad ara
bai pripažįsta Izraeliui “teisę , 
gyventi taikiai ir saugiai”, gal ir 
teisę naudotis Sueso kanalu bei 
Aųabos įlanka.

VIDURINIUOSE RYTUOSE 
vienas nusodintas

Yemene lapkričio 5 kariuo
menė be kraujo lašo nuvertė 
prezidentą Abdullah al-Salal. 
Tiesa, nuversti nė nereikėjo, 
nes tuo metu jis buvo išvykęs į 
Bagdadą, Irake. Kariuomenė pa
skelbė naują prezidentą Abdul 
Rahman al-Iryani.

Nuverstasis prezidentas bu
vo laikomas Egipto šalininku ir 
valdžioje išsilaikė, kol Egipto 
kariuomene Yemene. Bet jis 
nepritarė Egipto ir Saudi Ara
bijos susitarimui baigti ginčą 
tarp rojalistų ir respublikonų 
Yemene ir savo kariuomenes iš 
ten atitraukti. Respublikonų va
das Adullah al-Salal norėjo to
liau kovoti ir paramos žadėjo 
ieškoti Maskvoje. Sakoma, kad 
kariuomenė norėjusi ginčus 
baigti.

— Izraelio du agentai suimti 
ir įkišti kalėjimam Vokietijoje. 
Jie medžiojo gestapo viršinin
ką Muellerį, kuris su karo pa-

- M «*n. Diitame, kaip in- baiga dingo ir Munchene įsibro- 
formuoja U. S. News..., pre- vė j Muelleno žmonos bulę, 
ridentas pataręs savo demokra- — Amerikos univorsltotvose 
tam ateinančiuose - rinkimuose 
prieš Dirkseną statyti demokra

tinė radaro sistema bus baigta tą, kuo mažiausia popularų.

Brocktone, Mass., lapkričio 
3 mirė ir lapkričio 7 palaidotas 
prel. Pranas A. Virmauskis, su
laukęs 83 metę amžiaus.

Velionis buvo gimęs Lietuvo
je 1884 spalio 4 Sauslaukio kai
me, Telšių ap. Būdamas 16 me
tų, atvyko į Ameriką, kur gyve
no jo tėvas, į Tautoną, Mass. 
Užsidirbęs pinigo, išvyko į 
Montrealį, įstojo į kolegiją, pa
skui grįžo ir įstojo į Brighton, 
Mass., seminariją. Kunigu į- 
šventintas 1916. Tais metais 
jau buvo paskirtas lietuvių pa
rapijos -klebonu Lawrence, 
Mašs. Buvo audringas laikas, 
nes parapija buvo suskaldyta, 
įsikūrus ten “nezaležninkų” pa
rapijai. Naujas klebonas reika
lus aptvarkė, pastatė bažnyčią. 
Bet nuo 1929 buvo atkeltas į 
Bostoną lietuvių parapijos kle
bonu. čia ir praleido visą para
pinės veiklos laiką, uoliai reikš- 
damasis vyčiuose, blaivininkuo
se, darbininkų sąjungoje, orga
nizavo lietuviškas mokyklas, 
tautinius paradus.

Nuo 1958 pakeltas į prelatus. 
Iš klebonų pasitraukęs dėl am
žiaus, paskutinius savo gyveni
mo metus praleido Brocktone 
Nukryžiuotojo seserų vienuoly
ne.

’ Trečiasis pasauliečių kongre
sas, trukęs savaitę, sutraukęs 
arti 3,000 dalyvių, turėjo aiš
kesnį ir griežtesnį veidą, kuris 
pasireiškė jo aštuonetu rezoliu
cijų. Jose dėkojo popiežiui už 
sudarytą pasauliečių tarybą ir 
pageidavo, kad ji būtų praplės
ta demokratiškais organizacijų 
atstovais iš viso pasaulio ir kad 
tarybos galia būtų praplėsta 
bažnytinės administracijos ir 
bažnytinės praktikos reikalais. 
Čia pasisakė už palikimą asme
ninei krikščioniškai sąžinei tė
vų, kurie pasitarę su medici
nos autoritetais spręstų mote
rystės santykių klausimą. Ap
gailestavo taikos nebuvimą, 
smerkė karą, rėmė popiežiaus 
ir J. T. gen. sekretoriaus tai
kos pastangas (Siūlymas pa
smerkti Amerikos bombardavi
mą Vietname nebuvo priimtas). 
Smerkė rasizmą, skyrė turtin
giem kraštam atsakomybę pa
remti neturtinguosius. Pasisakė 
prieš tautų pavergimą ir už mo
terų lygybę.

Pagal The Tablet informa
ciją “ne visi buvo patenkinti 
kongresu”. Jei sinodu nebuvo 
patenkinta nekatalikų spauda, 
tai “kai kurių Bažnyčios atsto
vų akyse kongresas per savaitę 
darė daugiau, nei jam būtų rei
kėję”. Ir esą dėl to Vatikano 
radijas neinformavęs apie kon
greso kontroversinius pareiški
mus ar rezoliucijas.

Aprašymai palieka Įspūdį, 
kad vyskupų sinodas daugiau 
rūpinosi bažnytinės organiza
cijos technika nei tikėjimu. To- 
kis atskirų kalbėtojų susirūpi
nimas, kad pasauliečiam būtų 
leista pasiimti patiem komuni
ją, arba kito siūlymas, kad ko
munija būtų duodama duonos 
ir vyno pavidalu, tėra smulki 
technikinė priemonė, — ji tė
ra tiek verta, kiek ji sustiprins 
patį tikėjimą žmoguje.

Pasauliečių kongreso aprašy
mai paliko įspūdį didesnio verž
lumo rodyti iniciatyvos bažny
tinėj administracijoj. Tose pa
stangose paliko jis taip pat Įs
pūdį, lyg kongreso dalyvių aky
se Bažnyčia tebūtų žmonių ir 
tik žmonių organizacija, apei
nant tylom kitą-esminę Bažny
čios dalį — paties Kristaus da
lyvavimą joje.

Pasauliečių veržlumas galima 
suprasti kaip reakcija prieš 
tuos kai kuriuos klebonus ar 
vyskupus, kurie su savo vysku
pija, parapija bei tikinčiaisiais 
norėtų elgtis kaip su savo ūkiu , 
bei jo tarnais.
Sinode ar kongrese iškeltos su

gestijos gali būti paskata kiek-
smerkti. Iškyla .aikštėn, kad to- te stovi kiti 3. Tai demonstra- vienam konkrečiai stebėti kiek 

ir tada bet kuris pasikėsinimas Esą "Dirksenas man labai rei- kių demonstrantų esą nedidelė cija prieš Izraelį ir .... Ame- jos teisingos jo artimiausios vie-

prasideda reakcija prieš tuos, 
kurie rengia demonstracijas vy
riausybės politikai Vietname

— Senatas pradėjo tirti neg
rų riaušes ir jau priėjo kai ku
rias išvadas: nuo 1965 iki 1967 
buvo 101 didesnio masto riau
šės, jose užmušta 130, sužeista 
3,623, suimta 28,932, nuteista 
5,433; nuostolių 714.8 milijo
nai. Daugiausia žinoma 1967.

— Sovietę nauji laivai spa
lio 27 įplaukė į Port Saido uos
tą, kur jau buvo keturi sovie
tiniai laivai. Aleksandrijos uos-

Nuotr. v. Maželio galės būti atsakytas Amerikos kalingas senate”. mažuma tarp studentų. rika. tos praktikoje.
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MSI MįjįMt* AMERIKĄ, LDE OAJĮBtNINKĄ jr LIET. ŽINIAS

Lauraiti tvarko REOAKCNit K0MIUUA.

Vertintojai nepagaili didelio 
pagyrimo žodžių, lygindami 
Montrealio parodą su buvusia 
New Yorko paroda. Buvo įman
traus tokio vertinimo ir lietu
vių spaudoje. Teko betgi paste
bėti spaudoje tik vieną plates
nį atsiliepimą, kuriame buvo 
pažiūrėta į parodą lietuviškom 
akim. To vertinimo pažiūra 

. trumpai išreiškiama žodžiais: 
“radau lietuvius, bet neradau 
Lietuvos”.

' * Panašios minties vertinimą gausiau -Sėtuvių nei estų ir lat-_ me pradedam dialogą su lietu
vių. Reikia tad lietuvius pa- viu kataliku, su jo organizacija, 
traukti, jiem įsiteikti tokia pre
ke, kuri paveiktų jų sentimen
tą ir nuginkluotų jų atšiaurią 
rezistenciją prieš okupaciją: te
gul jie susidaro iliuziją, kad 
Lietuvoje tokia padėtis, kuri

plačiau dėstė šio laikraščio žmo
nėm vienas entuziastas parodos 
lankytojas, bet kritiškas stebė
tojas, tik grįžęs su gyvais įspū
džiais. Jis Susitikęs su parodos 
lietuviais iš Lietuvos, radęs ne
maža lietuvių eksponatų; girdė
jęs lietuvius menininkus kon- skatina lietuvių išradingumą, 
ceriuose. Ir visa tai darė šir
džiai mielą įspūdį. Bet....

Kodėl lietuviški eksponatai 
nuskandinti tarp rusiškų ar ki
tokių? Kodėl smulkiuose para
šuose pažymėtas eksponato au
torius, jo darbo vieta' — Vil
nius, Kaunas, bet nepažymėtas 
kraštas, kuris ir nelietuviui ro
dytų, jog tai Lietuvos išradėjai, 
Lietuvos kūrėjai? Paties stebė
tojo surastas atsakymas kėlė jo 
rūstybę: juk tai Lietuvos išra
dingumo nusavinimas Sovietų 
Rusijos naudai! Tai išnaudoji
mas kaip ir ūkinėje srityje!

Rūstybės įspūdis kilo iš atsi- 
skleidusio sovietinės politikos 
siekimo: tegul žiūrovas mato 
Sovietų Sąjungą ir net ne “res
publikas”; tegul susigyvena su 
mintimi, kad visa tai yra Sovie
tų Sąjungos produktas, ir tie 
išradėjai yra Sovietų Sąjungos 
nuosavybė (net ir ne "suvere
ninės sovietinės socialistinės 
Lietuvos respublikos”, kaip pri
sistatė Diržinskaitė!).

Lietuviai, palyginti su kitais 
baltiečiais, parodoje reiškėsi 
daug gausiau. Anas kritiškas 
stebėtojas buvo patenkintas tuo 
gausumu, bet suabejojo, ar tai 
dėl to, kad lietuviai savo išra
dingumu, kūrybingumu būtų 

taip pralenkę latvius ir estus; 
kaip atrodė iš eksponatų skai
čiaus parodoje. Tas taktas kėlė 
mintį, ar čia kokis politinis sie- 

prie minties, kad antinį gali
mybė realesnė. Pirklys siunčia 
savo prekę ten, kur tikisi gau
siau pirkėjų. Siunčia tokią pre
kę, kuri pirkėją patrauktų. So
vietai geri pirkliai ir strategai. 
Žino, kad parodoje lankysis

kūrybą ir juos vertina; tegul 
užjūriuos lietuviai nustoja kal
bėti apie okupaciją; tegul ne
pastebi, kad lietuviai kūrėjai 
atgabenti į parodą ir šalia paro
dos, yra pastatyti pajaco rolė
je.

»•« i
Taikiniai sovietinei propagan

dai pirmiausia yra masė. Paro
doje ir koncertuose lietuvių 
lankytojų masė. Tačiau buvo 
parenkami ir individualūs tai
kiniai. Vienos studijų savaitės 
atvykusiam jaunimui, kuris so
vietiniame paviljone sutiko lie
tuviškai kalbantį aiškintoją, bu
vo sakoma, kad jų tėvai esą nu
sikaltėliai, dėl to jie iš lietu- 
vos pabėgę... čia išlindo se
nas sovietinis metodas sukelti 
vaikus prieš tėvus, kad jie ne 
tik imtų tėvus niekinti, bet ir 
juos imtų išdavinėti...

Propaganda anksčiau būdavo 
nukreipiama į tam tikras gru
pes: akademikus, intelektualus, 
menininkus, žurnalistus, kurie 
turi įtakos masei. Apsižiūrėta, 
kad tokios įtakos Amerikoje tu
ri kunigai, šios Expo 67 metu 
pasirinktas ir naujausias savo 
meškerei taikinys — kunigai: 
padaryti bent kai ką iš jų savo 
apaštalais, apologetais, laidinin
kais.

Kas yra aktyvus katalikiško
je veikloje ir dalyvauja Ameri
kos Lietuvių Romos Katalikų 
Federacijos kongresuose nesun
kiai galėjo pastebėti, kad Kata
likų Federacijos tarybos suva
žiavimas, įvykęs spalio 14 šv. 
Kryžiaus par. salėje, Chicagoje, 
praėjo Bažnyčios atsinaujinimo 
ženkle. Suvažiavime dalyvavo 
per 60 atstovų iš Kat Federa
cijos, Kunigų Vienybės ir kitų 
centrinių kat. organizacijų, vie
nuolynų ir laikraščių redakcijų. 
Aktualios dabarties ir ateities 
JAV lietuviu, katalikų proble
mos privertė veikėjus aktyviai 
dalyvauti atsakinguose sprendi
muose.

Tarybos suvažiavimą atidaręs 
Kat Federacijos pirm. K. Klei- 
va pareiškė, kad norime orga- x ,
nizuoti žygi į lietuvį kataliką atsto™. Centrą raktų su-

. . * . ovi liAtiavnii ir toli Irti nerto,
bei jo institucijas ir suvažiavo

su parapija, su jaunimu ir su 
mokykla.

Vysk. V. Brizgiui išvykus į 
Romą, jo pranešimą skaitė kan. 
V. Zakarauskas. Vyskupas pa
statė klausimą kas yra liet, 
katalikas ir kuo jis turi būti. 
Gyvenimas iššaukė pakeitimų.

LRK Federacijos suvažiavimas Chicagoje spalio 14. Ii d. į k. pirmoje eilėje sekr. M. Remienė, V. Kleivienė ir M. Rudienė, vicepirm. A. 
Rudis, pirm. K. Kleiva, dvasios vadas prel. I. Albavičius, J. Oamuiienė; antroje eilėje: ižd. A. Dzirvonas, vicepirm. dr. J. Meškauskas, 
vicepirm. dr. A. Damušis, kun. Pr. Garšva, L. šimutis, kun. K. Trimakas. Nuotr. V. Noreikos

Vyskupo V. Brizgio pranešimas. Katalikų apjungimas. 
Parapijų ateitis Jaunimo žygis.

Kiekvienas turi pažinti liturgi
nes reformas, Vatikano n susi
rinkimo dokumentus ir persiim
ti visu tuo, ko Bažnyčia, nori. 
Vyskupas siūlė sukurti veiklos 
vienetą, kuris' kitus skatintų 
veikti ir tam metodus nurody
tų. Suvažiavimo atstovai kalbė- ro V-bą ar Katalikų Bendruo- 
jo už vieną Religinį Centrą, į 
kurį, gal būt, galėtų įeiti vys
kupo atstovas, Katalikų Federa-

menę. Suvažiavimas pavedė 
Kat Federacijos valdybai reika
lą tirti ir apsijungimą suorgani- 

cijos ir Kunigų Vienybės atsto- zuoti kad ir 1968 sukaktuvi- 
' vai. Centrą praplečiant, būtų ga- niais metais.

Įima įjungti kitų centrinių or
ganizacijų, vienuolijų ir redak-

rišti su lietuvių katalikų orga
nizuotu gyvenimu ir nepadary
ti jo tik studijų centru.

“Lietuvių katalikų tarpkonti- 
nentinio organizacinio apjungi
mo” reikalu pranešimą pada
rė Kat. Federacijos pirm. K. 
Kleiva. Pradėjęs dialogą dėl or
ganizacijos svarbos, iškėlė būti
ną reikalą liet, katalikam būti 
labiau organizuotais kovoje už 
Bažnyčią ir Lietuvą. Pirm. Klei-

va, vedęs susirašinėjimą su Eu
ropos, Australijos, Pietų Ame
rikos, Kanados lietuvių katali
kų veikėjais, gavo aiškų atsaky
mą, kad yra gyvas reikalas liet 
katalikam turėti pasaulinį Kata
likų Centrą arba Katalikų Cent-

Katalikybės, o taip pat ir lie
tuvybės išlaikyme lietuvių pa- daugiau praktiško veikimo. Vi- 
rapijų klausimas yra labai ak
tualus. Dialogą dėl parapijų ekonomiškai, veikimu, organi- 
vystė kun. Pr. Garšva, “Drau- zacijom. Parapijų vadovų ir pa- 
go” redaktorius. Jo pranešimas sauliečių suartėjimas yra būti

nas. Geras planas jaunimą į- 
jungti į parapijų veiklą, kas 
ypač svarbu ateičiai. Diskusijos 
parapijų reikalais buvo labai 
plačios. Pasauliečiai ir dvasiš
kiai suvažiavimo atstovai nori 
turėti parapijas ir pamaldas lie
tuviškas. Ir toliau gyvenantiem

“Lietuvių katalikų parapijų a- 
teitis” pirmoj eilėj nurodė Į li
turginius sunkumus, kurie su
sidaro dėl lietuvių ir anglų kal
bos vartojimo parapijose. Dog
minė konstitucija suteikia dau
giau galios krašto vyskupam 
ir praplečia pasauliečių uždavi
nius parapijose, šie faktai rodo, reikia priklausyti lietuviškai pa-

kad visų priklausymas lietuvių 
parapijom ir aktyvus jose vei
kimas gali parapijas pastatyti 
ant lietuviškų kojų. Kun. Garš
va siūlė eiti prie liet. kat. Reli
ginio arba Pastoracinio Cent
ro, kuris padėtų parapijas or
ganizuotai išlaikyti.

“Lietuvių katalikų pasaulie
čių veikla” pranešimu Kat Fe
deracijos studijų komisijos pir- 
min. dr. J. Meškauskas tęsė 
dialogą parapijų klausimu teig
damas, kad katalikam reikia 

šiem reikia įsijungti į parapiją: 

zacijom. Parapijų vadovų ir pa-

rupijai, o ne kitataučių parapi
jai. .
. Dialoge dėl jaunimo dalyvavo 
pats jaunimas (at-kų studen
tų ir moksleivių bei Lietuvos 
vyčių atstovai) ir vyresnieji. Se- 
kret. D. Tamulionytė persiun
tė Moks. At-kų S-gos c. valdy- 

. bos raštą, liečiantį jaunimo žy
gį pas popiežių. Paaiškėjus, kad 
lietuvių vyskupijos klausimas 
yra negalimybė, jaunimo žygis 
nuspręstas koncentruoti į reli
ginį persekiojimą Lietuvoje ir 
to persekiojimo pristatymą pa
sauliui.

“Laiškų Lietuviams” red. ku
nigo K. Trimako pranešimas 
“Idėjinės ir organizacinės gai
rės” nurodė reikalą organizuo
ti Kat. Federacijos skyrius pa
rapijose, vidurio ir rytų Ameri
koje suruošti vadų kur
sus Federacijos naujiem veikė
jam, dvasiniai lietuviam atsinau
jinti pagal Vatikano n susirin
kimo linkmę, padėti Lietuvoje 
religiniai persekiojamiem, suei
ti į kontaktą su JAV vyskupais 
dėl liet, kultūrinės ir religinės 
veiklos.

Dialogas dėl lietuvių katalikų 
mokyklų buvo liečiamas įvai
riuose pranešimuose ir diskusi
jose. Mokyklų veikloje reikia 
duoti lietuviškas mišias, gies
mes, pamokslus, pirmąją komu
niją, liet, kalbos pamokas. Rei
kia remt ir lituanistinių mokyk
lų organizavimą.

Liet. Katalikų religinės šal
pos raštas atstovus supažindi
no su šios organizacijos uždavi
niais ir knyga “The War against 
God in Lithuania”. Pavesta 
Katalik. Federacijos valdybai 
praktiškai šiuos reikalus spręs
ti.

Tarybos atstovai padarė nu
tarimus visais klausimais. Visi 
nutarimai bus paskelbti.
Suvažiavimo prezidiumą suda

rė: pulk. J. švedas, inž. P. Na
rutis, ir stud. R. Sakadolskis. 
Sekretoriate dirbo: E. Pakalniš
kienė, stud. D. Tamulionytė ir 
A. Kižienė. Nutarimų komisijo
je: kun. V. Bagdonavičius, tei- 
sin. A. Repšys ir stud. V. Valai
tis.

Suvažiavimą pietų metu svei
kino: Kunigų Vienybės pirm, 
kun. E. Abromaitis, Alto pirm. 
A. Rudis, Kat Susivienijimo 
pirm. L. šimutis, studentų at- 
kų pirm. V. Valaitis, kun. L. 
Zaremba (iš Brazilijos), ALRKF 
Chicagos apsk. pirm. A. Dzirvo- 

(nukelta į 6 psl.)
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DAUGVYDAS ;
Aš irgi beveik perdaug. Kartais suridarydavo įs

pūdis,. kad kiekvieną mūsų žkigsnį mato tik neima po 
vieną, bet kaip voras mezga tinklą, akį po akies, 
akį po akies, kad visus iš karto užrauktų.

LAIMA
Kai pirmą sykį pakišau jam mūsų mintį, pati ne

tikėjau, abejojau, akių naktimis nesumerkiau. Į kurią 
pusę įvykius mėginau sukti, visur Kazpenko su savo 
stribais būdavo už akių ir už akių. Tsu atrodė, kad jis 
seka visus jūsų žingsnius, o aš negalėjau atsikratyti 
jausmo, kad jis mato visas mano mintis anksčiau, ne
gu aš pradedu galvoti. Bet dabar rami Gal ne prieš 
gera, bet taip rami, kad nors kažin kas. Jaučiu, kad 
mūsų planas sutapo akis akin su jo seniai austu.

DAUGVYDAS
Kiek tu mūsų ten pridarei? Daugiau negu tris

dešimt? Ar jis tiki?

LAIMA
Gal ne visiškai. Anot jo, trisdešimt, ar dvidešimt, 

ar penkiolika — tas pats velnias. Svarbu, kad būtų Iš
valyta ir jo darbas toj skylėj būtų baigtas.

DAUGVYDAS
Tu manai, kad jis tėra tik karys, atsiųstas į sve

timą kraštą kaiti jungą žmonėms, kurių niekada ne
buvo matęs, kurių gal vėliau irgi niekada nematys.

LAIMA
Gal ir ne visiškai tik karys, bet kartu ir žmogus. 

Vakar man pasirodė, kad jis nori reikalą greičiau baig
ti, bet baigimo būdas lyg nebūtų visiškai prie širdies. 
DAUGVYDAS

(Nustemba) '

Nesakyk, kad jis dar fino, kas yra garbė.

LAIMA
Gal ir ne. Gal tik suktas, o gal ir turi žmoniš

kumo. Vakar nelauktai Antanas kažin kur išėjo, pasili
kome vieni, — jis ir sako: “Bet ką su jum reikės da
ryti, nežinau, čia jūsų palikti negalima”. “Negalima?” 
nustebau. Jis buvo labai rimtas, valandėlę žiūrėjo pro 
langą, paskum staiga atsisuko į mane. Aš pažįstu jūsų 
žmones, pasakė. Jie per daug geri, kad tokį dalyką ga
lėtų jums atleisti. Net ir jūsų vaikų čia negalima palik
ti, tik kur jus dėti — nežinau.

DAUGVYDAS
Ar tuo jis nenorėjo tau parodyti, kad netiki nė 

vienu mūsų susimokymo žodžiu.

LAIMA
Nežinau, bet man pasirodė, lyg būtų blykstelėjęs 

žmogus, kuris susirūpina žmogum.

DAUGVYDAS
Arba nori labiau prisigretinti, kad daugiau sužinotų.

< •

LAIMA
Gali būti ir tas... Palauk, kokia mano vištos 

galva. Tu gi valgyti nori..,

(Greitai pavelia Daugvydui plaukus ir iš

bėga)

DAUGVYDAS
(Valandėlę žiūri tiesiai priekin, pradeda 

šypsotis lyg su pasigailėjimu, lyg su ironija, 
paskui pakyla, nueina prie lango ir žiūri į 
laukus.)

LAIMA
(Įeina su dviem lėkštėm. Vienoj kiauši

nienė su lašiniais, antroj duona).

Orkaitėj stovėjo. Eik užvalgysi Tuoj bus kavos. 
Kaip anais senais laikais: giliukų ir miežių.

DAUGVYDAS
Miškai žali ir dobilienos jau žybsi Tik kažin ko 

daugiau — dobilų ar varpučio.

LAIMA
(Paima Daugvydą už rankos ir pati prisi

glaudžia)

Eikš, pavalgysim kartu. Daugiau gali ir nebetekti

DAUGVYDAS,
Viena lėkštė, viena šakutė, vienas peilis. Ar tik 

tiek visam gyvenime beliko?

LAIMA
Nemanyk, Daugi, kad aš irgi nieko neišmokau? 

Sargybų nesam pasistatę: jeigu kas ims brazdintis 
apie duris, tu į kambarėlį o aš valgau viena, kaip nie
ku dėta.

DAUGVYDAS
Kuris kurį penėsim?

LAIMA
Tu valgyk, aš trupinius surinksiu. Aš jau truputį 

perkandau. Tu net nejutai, kai pakilau. Tai partiza
nas, — pagalvojau.

DAUGVYDAS
(Kąsnį ima sau, kąsnį duoda Laimai, val

gydami.)

Nežinau, kaip geriau reikėtų pasakyti. Mane la
biau jaudina keitimas taktikos, negu žiūrėjimas prie
šui tiesiai į akis.

LAIMA
Žinau. Aš irgi kartais pagalvoju, kad kalėjime 

buvo lengviau. Ten buvo vienas kelias, žinojau, kur 
esu ir kas esu, o čia tūkstančiai kelių, ir nebežinau 
kur eiti.

DAUGVYDAS
Ir dar kitas... Kai žinau, kad tu vedi derybas, ir 

kai jie tiki, kad grobis jiems ateina tiesiai į gerklę, 
pagalvoju... Ne, negalvoju... Mano galvojimas aiš
kus, bet toks keistas jausmas suima: Rodos, viskas pra
ėjo, viskas gerai tvarkinga. Toks mėginimas save patį 
apgauti.

LAIMA
Kaip ilgai žmogus gali vaikomo Šuns gyvenimą gy

venti?

DAUGVYDAS
Sakai, pavargau?

LAIMA
Ir geležis būtų pavargusi?

DAUGVYDAS
O tegu'tik ateina iš kur nors truputis pagalbos. 

Ne žodžiu ir pakuratymu, bet tikros pagalbos, Dievu
liau mano, kas pasidarytų. Tik pūkai rusktans sudul
kėtų. Bet dabar tavo teisybė. Pavargom. Visa Ma pa
vargo, (Bus daugiau)
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ĮVYKIAI CHICAGOJE
Balfo apskrities valdyba spa

lio 7 pradėjo rudens vajų, J. 
Pakel banko patalpose sukvies- 
dama Balfo darbuotojus, šie
met Balfo vajaus globos komi
teto pirmininku pakviestas ar
chitektas J. Stankus. Jis ir 
sukvietė apie 80 svečių ir sa
vo lėšomis pavaišino. Dabar 
vyksta rinkliava, kuri baigsis 
gruodžio 1. Aukos bus renka
mos, vaikščiojant po namus.

Balfo apskrities valdybą su
daro: pirm. A. Gintneris, A. 
Stankus ir F. Sereičikas — vice
pirmininkai, V. Baleišytė — 
sekretorė, K. Čepaitis — iždi
ninkas, K. Repšys — parengi

ŽINIOS IŠ NASHUA, N. H.
Marcelė Radzevičienė, gyv. 

34 E. Pearl St., šiomis dieno
mis gavo žinią iš pavergtos Lie
tuvos, kad Marcinkonyse mirė 
jos brolis Klemensas Kašėta. 
Po dešimties metų ištrėmimo Į 
Sibirą, jis grižo į pavergtą Lie
tuvą nusilpęs. Reiškiame užuo
jautą.

Allen A. Vaškas, sūnus A. ir 
J. Vaškų, gyv. 11 Nevv St., spa
lio 17 išvyko 6 mėnesiam at
likti karo tarnybą į Louisville, 
Kentucky.

Kleb. kun. Juozas Bucevi- 
čius, M.S., buvo pakviestas i 
Norwood šv. Jurgio lietuvių pa
rapijos 40 vai. atlaidus. Jis pa
sikvietė Antaną F. Kneiži, ku
ris gyveno Norvvoode 23 metus, 
ir jo seserį Teklę Mitchell vyk
ti kartu. Nuvykus ankščiau, kle
bonas sutiko nuvežti Į kapines, 
kur yra palaidotas kun. Ste
ponas P. Kneižis ir Antano žmo
na Aleksandra Kneižienė. Kun. 
Bucevičius prie kapų sukalbėjo 
maldas. A. a. kun. Steponas P. 
Kneižis buvo kunigu 20 metų 
ir Šv.' Jurgio parapijos klebonu 
16 metų. Jis staiga mirė 1947, 
o Antano Kneižio žmona 1959.
. Jeva Cvilikienė, gyv. 49 
Burke St., mirė spalio 14. Pa
laidota iškilmingai iš Šv. Kazi
miero lietuvių parapijos bažny
čios Šv. Kryžiaus (parapijos) ka
pinėse. Dideliame liūdesy liko 
velionės duktė, žentas, trys vai
kaičiai ir kiti giminės. Velio
nė buvo gimusi Lietuvoje, 1883 
gruodžio 25. Priklausė prie pa
rapijos ir draugijų.

Šv. Kazimiero lietuvių drau
gija ir jos klubas — Am. Li- 
thuanian Club, 34 High St., sa
vo patalpose spalio 22 suruošė 
vadinamą pikniką “po stogu". 
Tai buvo ipotekos (mortgage) 
sudeginimo pramoga.

Dalyvavo apie 300 žmonių. 
Dr-jos-klubo pirmininkas Mi
kas Tartalis pradėjo programą. 
Pasakęs įvados kalbą, jis pa- 
-kvietė programos vedėju teisė
ją Leonardą G. Velishką, kuris 
perorganizavus Šv. Kazimiero 
draugiją buvo pirmasis jos pir
mininkas. Teisėjas Velishką, pa
sakęs įdomią kalbą, pristatė 
miesto burmistrą Dennis J. Sul- 
livan. Pastarasis įvertino lietu
vių veiklą ir dalyvavimą mies
to valdžioje.

Pasistiprinę skaniais valgiais, 
visi dalyviai linksminosi.

Šv. Kazimiero draugija buyo 

Sv. Kazimiero draugijos pirm. Miklas Tartalis degina skolos popierius. Ii k. j d. stovi teisėjas Leonardas G. 
Velishką. miesto majoras ir jo žmona Dennis J. Sullivan. Mikas Tartalis, William Goy — draugijos iždinin
kas, Stepanija Hastingas — tarybos pirm., Advardas Barovskis — sekret. ir Ambrozas Sviokla — vicepirm.

mų vadovas; V. Diminskis — 
vajaus reikalam, A. Ramonis— 
narys. Mirė archyvo vedėjas 
Ign. Daukus. Illinois ir Chica- 
gos apskritis turi iš viso 14 
direktorių, kurie judina Balfo 
veiklą.

šaulių vienetų atstovų suva
žiavimas buvo spalio 7 Jauni
mo centre. Aptarti trejų metų 
veiklos planai. Atstovų buvo 
iš 17 kuopų. Suvažiavimas pra
sidėjo pamaldomis jėzuitų ko
plyčioje. Pamaldas atlaikė ir 
pamokslą pasakė kun. J. Ku
bilius, S.J. Prie paminklo pa
dėtas vainikas. Jaunimo cent
ro patalpose Įvyko iškilmingas 

įsteigta 1886. Klubo vedėju 
yra Albinas Vaškas, gabus biz
nierius ir ekonomistas. Tik jo 
pastangomis buvo galima išmo
kėti skolas. Teisėjo Leonardo 
G. Velishkos pristatytas, jis su
laukė gausių plojimų. A.

Balfo darbuotojų suvažiavime kalba arch. J. Stankus —vajaus globėjas, toliau A. Gintneris — Chicagos ap
skrities pirmininkas, V. Baleišytė — sekretorė, K. Čepaitis — iždininkas. Nuotr. V. Noreikos

Baigti Matulaičio namai Putname
Kai spalio 28 sutikau seselę 

Augustą, pirmiausiai užklau
siau: Kaip Matulaičio namų sta
tyba? Kada numatote užbaigti?

Maloni seselė tuoj pradėjo 
pasakoti, kad šiuo metu staty
ba eina labai sparčiai pirmyn 
ir iš lauko pusės darbai jau 
baigti — jau uždėtas stogas, 
sudėtos durys, langai, išasfal
tuoti privažiavimo keliai, ap
link namus išlyginta žemė ir 
pasėta žolė. Į vidų nebegalima 
įeiti: visos durys užrakinamos 
ir rangovas pas save laiko rak
tus.

šiuo metu visas darbas ver
da namų viduje: pertveriami 
kambariai, koridoriai, sienos pa
rengiamos dažymui.

Kaip tik dabar yra didžiau
sias rūpestis: lapkričio mėn. 
rangovui reikia apmokėti už at
liktus lauko darbus, viduj rei
kalinga naujiem gyventojam- 

posėdis. Sudarytas garbės pre
zidiumas. Apie šaulių kuopų 
veiklą kalbėjo CV pirm. VI. Iš
ganantis, moterų vadovė K. Ko- 
daitienė, Šaulio Trimito redak
torius ,P. Petrušaitis, A. Man- 
tautas, jaunimo vadovas V. 
Bilitavičius, jūros šaulių —G. 
Valantinas, ižd. K. Žilėnas 
kontrolės pirm. Ambraziejus. 
B. Papalaigis supažindino su 
statuto pakeitimu.

Valdybon išrinkta pirm. VI. 
Išganantis, kiti: Kodaitie - 
nė, VI. Žilėnas, M. Maksvytis, 
P. Petrušaitis, St. Bernotą vi
enus. kun. J. Borevičius, S. J., 
V. Bilitavičius, A. Gintneris, 
B. Pupalaigis, J. Grybauskas. 
Išrinkta taip pat kontrolės ko
misija ir garbės teismas.

Kultūros kongresas bus Pa
dėkos dienos savaitgali. Rengi
mo komisijos pirmininkė yra 
Marija Rudienė, koordinato
rius J. Jasaitis. Spalio 20 Alto 
biure posėdžiavo komitetas, 
kur atskiros komisijos pada
rė pranešimus.

A. Gintneris

lovų, patalynių, gi koplyčiai — 
langų, suolų, stacijų, klausyk
lų ir k.

Į naujuosius namus prama- 
toma persikelti gyventi vasario 
mėn. Iškilmingas pašventini
mas įvyks gegužės 19, sekma
dienį.

Niekad Putnamo seselės ne
turėjo tiek rūpesčio su Matulai
čio namų statyba kaip šiuo me
tu, nes dabar rangovui reikia 
sumokėti už atliktus darbus ir 
duoti paskutinius vidaus įren
gimo užpirkimus. Kiekviena di
desnė ar mažesnė auka Matu
laičio namų statybai labai pa
geidaujama ir laukiama. Adre
sas: Immaculate Conception 
Convent, Putnam, Conn. 06260.

J. Šavelis

Nosis
Kaire nosies puse geriau už

uodžiama kvapus, negu dešine.

šaulių suvažiavimas spalio 7 Jaunimo Centre Chicagoje Nuotr. V. Noreikos

Italijoje, Merano mieste, Šv.
Valentino bažnyčios vargonuo
se buvo rasta $22,5 milijono 
vertės britiškų sterlingų bank
notų. Juos naciam gamino kon
centracijos stovykloje uždaryti 
pinigų klastojimo specialistai. 
Šiais suklastotais pinigais na
ciai tikėjosi sujaukti visą Bri
tanijos ekonomiją. Dalį jų jie 
paleido į apyvartą Argentinoje 
ir kituose kraštuose. Suklasto
tais banknotais buvo apmoka
mi britų eilėse užverbuoti na
cių šnipai.

Sukaktuviniame VVaterburio L. M. Klubo bankete 
iš k. j d. — V. Leskaitienė, miesto majoras F. Pa- 
lomba, D. Venslauskaitė: stovi S. Išlinskienė. M. 
Kregždienė, A. Madeikienė, Ulienienė, K. čampienė 
ir G. Baliulienė. Nuotr. A. Campės

Liet. Motery Klubų Federacijos skyrius minėjo sukaktį

Waterburio L. M. Klubo sukaktuvinio pokylio pro
gramos dalyvės iš k. i d. A. Kepalaitė, V. Leskai- 
tienė ir S. Valiukienė. Abi nuotraukos A. Cempės

Lietuvių Moterų Klubų Fede
racijos skyrius spalio 21 su
rengė didingą jubiliejini vaka
rą minint 20 metų nuo klubo 
įsisteigimo.

V i n c ė Leskaitienė įdo
miai ir turiningai nušvietė 
Įžymiųjų lietuvių moterų asme
nybes ir jų reikšmingą veiklos 
įnašą i Lietuvos valstybės gy
venimą Priminė, kad ir šis klu
bas nemaža nuveikęs musu tau
tos labui, o taipgi ir šiuo metu 
budi laisvinimo reikaluose.

NEW HAVEN, CONN.
L. M.K.F. vietos klubas, su

ruošė vakarą šv. Kazimiero pa
rapijos salėje spalio 14 d. 7 
v. v. Programą išpildė Hartfor
do “Aido” choras, vadovauja
mas Jurgio Petkaičio. Tarp 
nelabai gausios publikos matė
si svečių iš New Yorko, New 
Britain, Waterbury ir Hartfor
do.

Chorą publikai pristatė vie
tos klubo pirmininkė dail. Li- 
jolė Židonytė. “Aidas”, kaip 
ir buvo manyta, pasirodė la
bai šauniai dainavimu ir iš
vaizda. Su dideliu pasigėrė
jimu išklausytas vakarui skir
tas repertuaras. Gausiu ploji
mu išsiprašyta viena daina ‘vel
tui’, bet tolimesni ir gausesni 
plojimai rezultatų nebedavė 
— “Aidas” pasiliko “šykštus”. 
Nežiūrint to, New Haveno lie
tuviai dar ilgai prisimins pui
kųjį “Aidą” ir gražiąsias lietu
viškas dainas. Po programos 
vaišės, šokiai ir loterija iki 12 
vai.

į Connecticut valstijos ukrai
niečių 50-ties metų sukilimo
antikomunistinę demonstraciją 
New Havene buvo pakviesti 
dalyvauti ir vietos lietuviai 
spalio 22 d. 1 vai. popiet. Ei
sena buvo tyli ir žygiavo di
džiąja miesto gatve su vėlia
vom. vainiku, gėlėm ir plaka
tais į miesto centro parką prie 
nežinomojo kareivio paminklo. 
Diena graži ir gatvėse stebėto
jų nemažai. Žygiuojant pro Ya- 
le u-to pastatus, abiejose gat
vės pusėse visų aukštų languo-

VVATERBURY, CONN.

Sol. S. Valiukienė. iš Nevv 
Haveno. pasigėrėtinai puikiai 
išpildė keletą operos ištraukų ir 
dainų, pritariant piano virtuo
ze! A. Kepalaitei. kuri dar ir 
atskirai meistriškai puikiai iš
pildė pora piano kūrinių.

Jau daugel metų, kai šis 
\Vaterburio klubas ruošia gan 
meniškus vakarus, o šiemet, 
kaipo jubiliejinį, pasistengė 

se prisėdę stebėjo studentai.
Parke, po himnų ir kalbų, 

ukrainiečiai vainiką, lietuviai 
gėlių puokštę padėję prie pa
minklo, skirstėsi.

Šis įvykis, vietos radio sto
čių buvo kartojamas visą po
pietę dienos įvykiuose,o va
kare 8-tam televizijos kanale 
parodė visą eiseną. Ypatingai 
gerai matėsi lietuviai jaunuo
liai tautiniuose drabužiuose su 
vėliavom i r gėlėm. Vietos 
dienraštis pirmadienio rytinėj 
ir vakarinėj laidoj įsidėjo po 
straipsnį, kuriuose, kaip per 
radijo ir televiziją, buvo mini
mi lietuviai.

Kristaus Karaliaus šventėje, 
spalio 29, šv. Kazimiero para
pijos bažnyčioje per lietuviš
kas mišias jau ir kanonas bu
vo skaitomas lietuviškai.

Parapijos klebono kun. A, 
Zanavičiaus rūpesčiu ir gerų 
parapijiečių parama suruošti 
pietūs didžiojoj svetainėj spa
lio 29 d. 1:30 vai. Dalyvavo 
virš 200 asmenų. Pietų metu 
grojo lietuviškos muzikos 
plokštelės. Parapietės paten
kintos vakarienės pakeitimu į 
pietus — tikras sekmadienis, 
nereikėjo pietų gamintis.

Albina Lipčienė

— Anatolijus Kairys, popu
liarių scenos veikalų autorius, 
pakviestas referentu simpoziu
me teatro klausimais Kultūros 
kongrese. Simpoziume mode
ratorium pakviestas aktorius 
Algimantas Dikinis.

ypač įmantriau pravesti, o gan 
gausiai susirinkę svečiai tą į- 
vertino. Daug svečių matėsi iš 
kitų miestų, taipgi miesto bur
mistras ir kiti veikėjai. J. Au- 
gaitytė prisiuntė Philadclphios 
LMKF sveikinimą.

\Vaterburio klubas savo paja
momis remia šalpos, kultūri
nius ir laisvinimo darbus.

Didelis nuopelnas tenka kil
niom ir darbščiom VVaterburio 
lietuvių moteni klubo narėm ir 
valdybai. kč

— Kultūros Fondo klausimu 
seminaras bus pravestas Kultū
ros kongreso metu. Referentu 
pakviestas Stasys Barzdukas, 
koreferentais — kun. Kęstutis 
Trimakas ir Karolis Drunga. 
Kultūros Fondo valdyba, ypa
tingai per praėjusius tris me
tus, atliko daug svarbių užda
vinių ir sustiprino Kultūros 
Fondo finansinę padėti. Kultū
ros Fondo uždavinių ir paskir
ties nagrinėjimas Kultūros 
kongrese, be abejo, prisidės 
prie 'šios bendruomeninės in
stitucijos tolimesnio stiprėji
mo. Kultūros Fondo valdybos 
pirmininką kviečia ir jo pri
statytą valdybą tvirtina JAV 
LB centro valdyba.

— Studentu Ateitininku Są
jungos centro valdybos 1967- 
1968 officialus sąrašas: Vai
devutis Valaitis, pirm., 6641 
S. Maplevvood, Chicago, Illinois
60629, telef. (312) GR 6-828 2, 
Elenutė Bradūnaitė, 6515 S. 
Rockvvell, Chicago, III. 60629, 
telef. (312) 776-9275, Dalia Ba- 
kaitytė, .vidaus sekretorė, 5202 
S. Fairfield, Chicago, III. 60632 
oficialus Ateitininkų Studen - 
tų Sąjungos adresas) telefon. 
(312) RE 7-7927, Aldona Zails- 
kaitė, 5045 W. 24 St.,- Cicero, 
III. 60650, telef. (312) 652-7965, 
Vacys Šaulys, ižd., 3411 W. 
73 PI. Chicago, III. 60629, tele
fon. WA 5-5050, Aldona Masi- 
lionytė, užsienio skyriaus vedė
ja, Irena Rušėnaitė, “Gaudea- 
mus” redaktorė. Jų adresas 
yra Chamberlain Hali, 1059 W. 
Loyola Avė., Chicago, III. 606 
26, telef. (312) 465-9744, Ro
mas Sakadolskis, narys specia
liem reikalam, 2532 \V. 46 PI. 
Chicago, III. 60632, telef. (312)- 
mas Gedeika, 265 Linden St., 
Brooklyn, New York, tel. (212) 
HY 7-6473, Kęstutis Girnius, 
Quincy Ilouse 619, Harvard C- 
-niv., Cambridge, Mass. 02188, 
telef. (617) 876-3527. Dvasios 
Vadas -— Kun. Kęstutis Trima
kas, S. J. 2345 W. 56 St., Chi
cago, III. 60636, telef. (312) 
RE 7-8400.

— Dr. Leonas Kriaučeliū- 
nas, JAV LB tarybos narys, or
ganizuoja JAV ir Kanados Lie
tuvių tautinių šokių III-jai 
šventei rengti komitetą. Komi
teto pirmininku dr. L. Kriauče- 
liūną pakvietė JAV LB centro 
valdyba, šiuo metu vedama 
tautinių šokių ratelių registra
cija, spausdinamas ir siuntinė
jamas repertuaras.

— Vytautas Kasniūnas JAV, 
Lietuvių Bendruomenės tary
bos narys ir spaudos bendra
darbis, pakviestas moderato
rium spaudos sekcijai Kultūros 
kongrese. Spaudos sekcijoje 
pagrindinis referentas yra kun. 
Pr. Garšva ir koreferentai: Alg. 
Pužauskas. Ant. Kučys ir M. 
Valiukėnas.

— Literatūros vakare, kuris 
įvyks Kultūros kongreso metu, 
lapkričio 24, bus įteikta premi
ja humoristinių eilėraščių au
toriui A. Gustaičiui. Bernardas 
Brazdžionis skaitys naujausia 
savo kūrybą. B. Pūkelevičiūtė 
ir K. Veselka perteiks V. Krė
vės ir L šeiniaus kūrinius. V. 
Bogutaitė paskaitys eilių.
. .— Jonas Daugėla, Cleveland. 
Ohio. Miko paskirtas prie l’L 
B nuolatiniam kontaktui palai
kyti. glaudesniam bendradar
biavimui įgyvendinti bei tarpu
savio informacijai pasikeisti. 
PLB valdyba savo ryšininkus 
prie Vilko jau yra seniau paskv- 
rusi.

— Opera "Maras" ir kanta
ta "Karalius Mindaugas" tre
čio Kultūros kongreso proga 
statoma du kartus: lapkričio 
25. šeštadienį. 8 vai. vak. ir 
lapkričio 26. sekmadienį. 3:30 
vai. popiet Marijos aukštesnio
sios mok) klos salėj. Chicago
je. Kongresą rengia J AV ir Ka
nados Lietuvių Bendruome
nė.
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RUSŲ BARŠČIAIS MONTREALY 
APLAISTSM FESTIVALI

Kai skaitau laikraščiuose, 
kad pasaulinė paroda Expo — 
67 spalio 29 jau uždaryta, man 
darosi graudu. Graudu ne tiek 
dėl to, kad ir aš ten buvau 
ir maža ką mačiau, kiek dėl to, 
kad visko ten buvo ir, va, žiū
rėk, beveik viekas jau žuvo.

Žmonės rašo apie tą parodą 
gražiai ir ilgesingai. Ilgesys ir 
mane verčia rašyti apie tuos 
amžinai atmintinus barščius, 
kuriuos mūsų grupei teko srėb
ti nukeliavus į Montrealį.

Mūsų kelionė į ten jau net 
porą sykių Darbininke buvo 
gana teisingai pavaizduota. Ma
no šis raštas tai jau bus tre
čias vaizdavimas, iš dalies ty
čia pavėluotas, leidžiant nusisto
vėti šviežiems įspūdžiams, lyg 
nežinant, kad tie įspūdžiai atsi
šviežins parodą uždarius. Tai 
prisiminimai sentimentalaus ke
liautojo, jau rudenio ratais rie
dančio, bet vis apie vasarą te- 
begiedančio. Tai įspūdžiai žmo-

gaus, kuriam tada ne tiek rū
pėjo ką nors pamatyti, kiek ne
rūpestingai pasišvaistyti, ku
riam visą kelionė buvo gražus 
festivalis.

Festivalis reiškia iškilmes, 
puotą, pramogingą šventę ir 
kitus, gal kiek mažesnius, bet 
nevisai mažus dalykus.

Nėra labai didelis dalykas 
srėbti kokio nors Maniševičiaus 
barščius namie, sakysim, kokia-, 
me nors Brooklyne. Bet srėbti 
barščius Kanadoje pasaulinėje 
parodoje, ir dar rusų paviljone, 
tai jau bus festivalis.

Mes turėjom tokį festivalį. 
Man jis prasidėjo dar mūsų 
viešnagei Kanadoje neprasidė
jus, tik autobusams pajudėjus, 
ir baigėsi jau po viešnagės, ža- 
dintuviii ryto metą Brooklyne 
terkšti pradėjus.
-r Dainos, niekų tauškimai, už-

apie tabako dūmą ir atsitikti
nės taurelės gardumą) —t tokia 
buvo mūsų kelionė autobusais.

A.L.R. Katalikų Federacijos tarybos suvažiavime spalio 14 pirm. K. Kleiza 
daro pranešimų. Iš k. j d.- prezidipmas — stud. R. Sakadolskis, ižd. P. Na
rutis, pulk. J. švedas. Nuotr. V. Noreikos

not poeto Petro Babicko. Mie
las buvo ir mūsų kelionės va
dovas — Tėvas Petras.

Nakties danguje, važiuodami 
per Kanados žemę, galėjome 
ryškiai matyti ir ilgesingai ste
bėt kaimiškai lietuviškus Grįžu
lo Ratus. Astronomai juos va
dina Ursa Majųr (lotyniškai) ar
ba Great Bear (angliškai). At
seit, didelė meška. Gal žemai
tiška?

Didelėje ir įspūdingoje Mont- 
realio parodoje, kaip jau minė
jau, nedaug ką teregėjau, bet 
įspūdžių tai daug turėjau. Di
deliems dalykams apžiūrėti rei- • 
kia didelių akių ir nemaža lai
ko. O įspūdžius paprastai suke
lia iš pažiūros maži dalykai, 

———- . net—visiškos.- nesąmonės, kaip,
snūdimai ir atsibudimai, dešrų na vyzdžiui, seniai užmiršto ru- 
bei sūrių krimtimai ir saldai- dūmas.
nių čiulpimai (jau nekalbant _ . . . .4 u Gerai ar negerai, bet mums

(gal ir ne visiems) lietuvių pa
sirodymai rūpėjo labiau už pa
čią parodą. Aš pats jais nenu
sivyliau. O lietuvaite operos 
soliste teko ir žavėtis, ir stebė- - 
tis. Poetės Stasės Prapuoleny- 
tės žodžiais tariant, “ten, kaip 
aušra, gražioji Lilija dainavo 
mergautines dainas, sesių puo
selėtas rūtų darželiuose.” Ji be 
pertraukos išdainavo net ketu
riolika dainų (įskaitant porą a- 
rijų). Iš kur toks baisingumas, 
jėga ir nepavargimas? Turbūt 
ne tik iš grožio, bet ir iš jau
nystės.

Keliaudamas į Montrealį, ta
riausi žinąs, kad kelionėje bei 
viešnagėje susitiksiu daugiau

seniai mstytų draugų. Galiu sa
kyti, kad neapsirikau. Tik išėjo 
nevisai taip, kaip galvojau. 
Kaip ir tinka New Yorko gy
ventojui, džiaugtum radęs retą 
progą pasimatyti su savo arti
mais ir tolimesniais kaimynais 
iš New Yorko. Nenagrinėsiu

vienuolyno viršininkas yra ma
lonus, kuklus jaunuolis, iš pra
džių mūsų laikytas lik. papras
tu berneliu.

Gražu buvo pągerbti ir mie
ląjį mūsų kelionės vadovą: šau
niai atšventėm Tėvo Petro gi
mimo dieną.

Kaipgi nebus gražu su ^pran
cūzėm (moteriškajai lyčiai — 
sų prancūzais) kalbėti ir nesu
sikalbėti! Bandė kai kas -‘ir su 
katittšom žodį sumesti. Neišė
jo. Jos atsargios. Bijo šnipų.

Taigi buvo įdomu patekti ir 
į šnipais apstatytą sovietų pa- 
vilijoną. Tik nelabai būtų buvę 
gražu, stovėti ilgoj eilėj. Mes 
radom (iš kitų sužinojom) bū
dą pateikti į vidų be eilės. Tam 
tikslui sovietų restorane gavom 
bilietus užsisakydami rusiškus

kad jie nėra labai skanūs. Ne
kaltinom nieko dėl juose plau
kiojančių ledų. Tegu, sakėm, iš
tirpsta. Bet laikas mums buvo 
brangus. Tad išsrėbėm barš - 
čius, o ledus palikom.

Negalima sakyti, kad sovietų 
pavilijone nebuvo gražu. Kur

ne vieną kaimyną, lengviau ga
lima sutikti Kanadoje ar Ken- 
nebunkporte, negu čia pat, kai
mynystėje.

Pažįstamų iš ne savo apylin
kės Montrealyje nedaug tesuti
kau. Ar aš jų neatpažinau, ar 
jie manęs neatpažino? O gal iš
tirpom visi minioje? Pavyz
džiui, kad ir toje šokių salėje, 
į kurią, sako, buvo suėję apie 
2000 žmonių.

Malimu buvo, kad ir iš to
lo, matyti scenoje pažįstamus barščius. Taigi, ja^ dabar^taip 
kanadiečius: poetą ir pedagogą. 1
Gražu buvo žiūrėti, Itod ir į ne- reaiy atiminėjom festivalį. . ; ,.ją nebemato, tam akis 
pažįstamas, septynias gražuo- Mes nepykom ant barščių,

ir išeina: rusų barščiais Mont*

NAUJOS PLOKŠTELES
Graži dovana Kaladę šven

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

____ ___ Basą, Tyliąją naktį, Piemenė- 
tau! Ne tiktai grožio, bet ir 1jams> Nakties tyloj, Gul šįan- 
laisvės daug. Einam prisisegę 
tautinius ženkliukus su liet. Re
liginio Kongreso ir Šiluvos var
dais, ir niekas nieko mums 
nesako. Rodos, imk ir pradėk 
tikėti, kad ir Lietuva jau laisva. 
Kalbam su pavilijone dirban
čiais lietuviais. Ir tie, rodos, 
jau laisvi. Ir tokie nuoširdūs. 
Bet ... žinoma, ligi tam tikros 
ribos. Tą ribą jiems kiti nusta
to.

Gaunam leidinėlį — Soviet 
Lithuania. Nereikia nė skaity
ti. Nieko naujo, žodis “Soviet” 
viską pasako. Jis reiškia vergi-

les. Bet salėje mačiau jas tik iš 
tolo. Dabar gi galiu jomis gro
žėtis ir iš arti (randu jų nuo
traukas laikraščiuose).

Kalbant apie grožį, sunku tą 
kalbą ir beužbaigti. Tiek daug 
būta gražių dalykų.

Nakvojome gražiame vienuo
lyne, pas prancūzus pranciško
nus. Gražu buvo sužinoti, kad

ILGO GROJIMO LIETUVIŠKOS PLOKŠTELĖS

Long Play - Stereo - Hi-Fi - Lithuanian Records
Linksmų Kalėdų. 12 religinių giesmių. Stereo $5.00
Lietuvos senos ir naujos dainos. 11 solo ir chorų. Stereo $5.00 
Lietuva Brangi, 11 liet, dainų, chorų — solistų įdainuota------
Baltijos vėjelis, 2 mamytės ir dūk. 15 liet dainų. Stereo $5 
Šiluvos koplyčios pašventinimo ir kongreso momentai —......
Ar žinai tą šalį, R. Mastienės. 13 lietuviškų dainų solo —.... 
A. šabaniausko, po 12 dainų-šokių X irXI albumai po $5.00 

. Aureiia. Paukštelienės pramoginė ir šokių muzika — Stereo 
Dainos iš Lietuvos. L. Juodis su Rūtos ans.. 16 dainų. St. $4 
Dainos Lietuvai, S. (Šerienės komp. įdainuota 12 liet dainų 
Dainų ir arijų rečitalis, sol. J. VazneHo .............. ...............
Dainos, A. Stempužienės 24 liet, dainos ...---------- Stereo $7.00
Dainos, B Valterienės 8 liet, dainos, 7 operų ištraukos-------
Dainuojame su Lione, 16 liet, dainų, įdainuotų L. Juodytės 
Dainuojame su Rūta, Rūtos ansamb. 17 liet dainų. Stereo $5 
Dainuojame su Rūta, Nr. 2, Rūtos ansamb. 14 L dainų St $5 
Dvi Mamytės ir dvi Dukrytės, Kvartetas iš 14 dainų. St. $5 
Garbė Tau, Viešpatie. Dainavos relig. giesmės. Stereo $6.00 
Kur banguoja Nemunėlis, Al. Brazio 9 dainos, 9 giesmės___
Laužų aidai, 4 oktetų įdainuotų 16 skautiškų dainų —......—
Lietuvos prisiminimai, L. Juodis, 14 liet dainų akomp. gitara 
Lietuvių tautiniai šokiai, J. Stuko leid. 14 tautinių šokių — 
Lietuviški šokiai. K. Daubaro akordeonu 18 šokių (Nr. 1) — 
Lietuviški šokiai, akordeonu K. Daubaras. 18 šok. Stereo $5 
Lietuvos kanklės, 14 1. kūrinių, vad. O. Mikulskienei. St 5.00 
Glaudžia Trimitai, Br. Jonušo įgrota 12 L patriotinių maršų 
Lietuviškų dainų, šokių, polkų, žukausko-Vas&iaiisko juokai 
Liaudies giesmė, Tėviškės choro 11 giesmių ir dainų---------
Linksmieji broliai, 12 liaudies kūrinėlių ----------------------—...
Liet dainų ir operų rinkiniai, J. Karvelis, 10 plokštelių — po 
Lietuviškos kamerinės muzikos 2 pL Iz. Vyt. Vasiliūno —.... 
Lione Jodis contratto, Town Hali 14 kūrintų rečitalio plokšt. 
Lithuanian 2-speed record course (Nr. 1, 2 pL 2 žod.) ...........
Lithuanian 2-speed record course_______________________
Lietuviškos dainos ir šokiai. Monitor Co., 16 1. dainų ir šokių 
Lietuvių dainos ir šokiai: 5 polkos, 4 valsai ir dainos. St.5 
Lietuviškų šokių muzika iš 6 polkų, valsų ir dainų----------—
Lietuvos Atsiminimų 25 m. jubiliejus dainose-----------------------
Mes padainuosim, Čiurlionio ansamblio 16 1. dainų. St $7.50 
Mes žengiame su dainai, N.Y. vyrų okteto 17 dainų. Stęreo $5 
Operų Arijos, Sol. St Baro--------- -------------------  Stereo $7.00
O ramunėle, pasakyk, Birutė Tamošiūnas, 12 muzikos šokių 
Svajonių sūkuryje, B. Tamošiūnienės, 12 muzikos šokių........
Pavergtos Tėvynės muzika Nr. 1, 12 liet dainų ------ ............
Pavergtos Tėvynės muzika Nr. 2. 12 liet dainų-šokių ...... ..
Pilėnai, Liet, opera iš pavergtos Lietuvos (3 plokštelės) ------
Poezija, A. Gustaitis ir Stasys Santvaras —...............................
Ar pameni, V. Stankus, 10 šokių muzika solo___  Stereo $6 ... .
Rožės ir tylūs vakarai. V. Stankus, 11 lengvos muz. šokiai 5 00 
Sutemų garsai, V. Stankus, 10 muzikos šokių — Stereo $6.00 
S. Barkaus radijo vak. dainuoja. 10 kalėdinių ir 10 Het dainų 
Suk, suk ratelį, Vilniaus choro 14 lietuviškų dainų. Stereo $5 
Težydi vėliai Lietuva, Vyčių choro įdainuota 17 Het dainų .... 3.00
VAvvnei suko Hm. Drbmvns ansambHo. 14 Het. dainų. St $6 5.00
Trijų metų Irutė, Ir. Glečiūtės 8 Het patriotinės vaikų dainos 3 00 
Tėvynės meilės nemari, A. Dambriauskaitės 13 Het. dainų .... 4.00
Worcesterio Mėgėjų ratelio, 14 lietuviškų dainų _______ __ 3450
Varpas, Toronto choro 8 liet dainos ir 6 Het operos, st. $6.00 *<5.00 
7 Kristaus žodžiai, šv. Kazimiero parapijos, choras ............. 4.00
40 liet, dainų muzika. Tautinio orkestro leid. Stereo $5.00 4.00
Lietuvių Tautiniai Šokiai, Štutgarto simfonija. Stereo $5.00 4.50
Lietuvos - Latvijos • Estijos Himnai ------ ......... ...........................
Lietuvos Himnas Ir simfonija ............ ......... ......... ..... ..................
Baltic Countries National Anthems (33% RPM) .......... .........
National Anthem of the U.S. (33% RPM) ----- --------------- -----
žibuoklės. L. Stuko moterų seksteto 14 Het. dainos. Stereo $5 
New Yorko Liet. Vyrų Choro 16 Het dainos.--------- Stereo$5

DARBININKO ADMINISTRACIJA 
910 Willoughby Ave^ Brooklyn, N. Y. 11221

(Persiuntimo išlaidom prašom pridėti 50<; į Kanadą $1.00)
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Kat. Federacija
(atkelta iš 3 psl.) 

nas. Raštu pasveikino ir $25.00 
auką atsiuntė Tėvų Pranciško
nų provincijolas tėv. L. Andrie- 
kus, O.F.M., telegrama sveikino 
Marijos Nekalto Prasidėjimo 
seserų gen. motina M. Aloyza.

Diskusijose ir minčių pareiš
kimuose dalyvavo: kun. E. Ab
romaitis, prel. Ig. Albavičius, 
kun. V. Bagdonavičius, maz. J. 
Bertulis, dr. A. Darnusis, A. 
Dzirvonas,- kun. Pr. Garšva, ku
nigas K. Juršėnas, kun. dr. A. 
Juška, A. Kižienė, K. Kleiva, 
dr. J. Meškauskas, inž. P. Na
rutis, kun. P. Patlaba, A. Povi
laitis, stud. A. Razgaitis, A. Re
gis, A. Repšys, kun dr. V. Rim
šelis, M. Rudienė, A. Rudis, stu
dentas R. Sakadolskis, kun. dr. 
J. Sakevičius, kun. dr. A. Sta- 
šys, stud. V. šaulys, L Šimu
tis, J. švedas, stud. D. Tamu- 
lionytė, kun. K. Trimakas, 
stud. V. Valaitis, kun. L Za
remba, kun. K. Žemaitis, V. Že
maitis.

RADIJO PROGRAMOS
BOSTON, MASS. 

Vedėjas 
PETRAS VIŠČINIS, 

173 Artbur St 
Brockton, Mass. 02402 

Tel. 586-7209 
WHIL-1430kiL Medford, Mass. 
Sekmadieniais nuo 11 iki 12 vid.

BOSTON. MASS 
Vedėjas

STEP. 1KINKUS 
WLYN —1360 kilocycles 

ir FM 101,7 banga 
Sekmadieniais nuo 1 - 1:30 vai. p.p.

BOSTON, WORCESTER 
' BROCKTON,

Vedėjas P. VIŠČINIS 
173 Arthur St, Brockton 18, Mass. 

Tel. JU 6-7209 
FM bangomis 105,7 MC 

meg. iš WKOX, Fruningham, Masa 
Sekmadieniais 8-9 vai, ryto

LIETUVIŠKU MELIODIJV 
RADIO VALANDA 

girdima kiekv. šeštadienį 3-4 p.p. 
iš Detroito stoties WJLB-AM -1400 
kilo. Pranešėjai: Patricia Bandža ir 
Algis Zaparackas^ vedėjas — Ralph 
Valatka, 15756 Lešure, Detroit, Mich. 
48227; tel. 273-2224.

HARTFORD, CONN. 
Ved. ALG. DRAGŪNĄ VICIUS

WBM1-FM 95.7
273 Victoria Rd.. Hartford 14, Ccnm.

Tel.: 249-4502 
Sekmadienį — nuo 12 iki 1 p.p.

PITTSBURGH, PA. 
WZUM, 1590 banga 

vedėjas VYT. A. YUCIUS
52 Shady St. W. Pgh.. Penna. 15228 

Tel. 563-2754
Sekmadieniais 12^0 iki 12:30 v. p.p.

PH1LADELPHIA, PA.
WTEL, 360 kilocyclee 

BENDRUOMENftS BALSAS 
1203 Green SL, Phila, Pa. 19123 

PO 5-0932 
šeštadieniai* nuo 1:30 Iki 2:30 p.p.

VVATERBURY, CONN. 
WWCO - AM - 1240 

Ved. ANT. PALIULIS

Atstov. V. S-nis Sbkmad. 9:35 ik< 10:30 ryto

VAITIEKUS TAMOŠIŪNAS
Gyveno 2801 E. First SU, Stoux City, Iowa. Staiga mirė

Pasifiko dideliame nu&ūdime Lietuvoje tikusi žmona For- 
tunata, dukra Alma su šeima, sesutė Elena su šeima.
Laidotuves įvyko spaHo 28 d., šv. Kaztoaiero Sėtuvių baž
nyčioje. Gedulingas mišias aukojo vefionio pusbrolis kun. 
Simonas Morkūnas.

Ūdros ir meškeriotojai
• - Daugelyje Europos' kraštų kū
dros buvo laikomos meškerio
tojų konkurentėmis ir be gai
lesčio naikinamos.

Bet, išnykus ūdroms, pradė
jo nykti ir žuvys.

Dabar mokslininkai nustatė, 
kad ūdros medžioja tik sergan
čias žuvis. Kai ūdrų sumažė
jo, žuvų kaimenes užpuolė li
gos.

yra apdūmęs rusiško papiroso, 
kitaip sakant, propagandos dū
mas.

Aš prieš tą dūmą kol kas 
dar atsilaikiau. Bet neatsilai
kiau prieš barščius. Jų vardu, 
kaip matote, pakrikštijau ir šį 
savo rašinį.

Leonardas Žitkevičius

PIOOLA
PLAYER MANOS 

compact size spinet styles 

Thousands of NEW rolls 
Write fpr Free Brochure 

DUFFY PLAYER PIANOS 
40« MOAD AVĖ.

PALISADES PARK, N. J.
(201)944-5823 944-5759

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

Tel. 516 AN 1-2864

WEISS & KATZ, INC i
187 ORCHARD STMN. Y. C. Tel GR 7-1130

DIDMENŲ IR MAŽMENŲ PREKYBA
— DIDELIS PASIRINKIMAS AUDINIŲ —

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

patarnauti klijentams. Prašome užeiti ir pasižiūrėti.

dieną, Linksmą giesmę, Svei
kas Jėzau gimusis, Ateikit 
džiaugsmingai, Mes girdėjom, 
angelus, šventa naktis, Ange
lai gieda danguje. Kaina: ste
reo -5.00, mono -4.00. Per
siuntimui pridedama 50 c.

"Lietuviškos senos ir naujos 
dainos" — nauja ilgo grojimo 
plokštelė. Įdainuota: Užstalės 
daina, Prieš tolimą kelionę, Pa
vasario linksmybės, Bobutė ir 
Pilypėlis, Šią naktelę, Aš au
gau pas tėvelį, Tinginė boba, 
Oi1 tu Jieva, Jievuže, Oi lau
kiau laukiau, Stikliukėlis ir 
Mergužėlė brangi Dainuoja:R......
MarijoŠius, V. Noreika, L. Aba
rius, A. Mikalauskaitė, A. Staš- 
kevičiūtė, S. Petkevičius, V. 
Daunoras ir mišrūs chorai. Iš
leido Eurotone Co. Kaina: mo
no 4 dol., stereo 5 dol.

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

NAUJAS DAINŲ 
RINKINYS

Ką tik išleistas naujas lietu
viškų dainų rinkinys “SU DAI
NA”. Iki šiol buvusios panašių 
rinkinių laidos išsibaigusios ar 
sunkiai berandamos. Naujas 
rinkinys kišeninio formato, 
351 psl., atspausdintas ant ge
ro popieriaus. Dainas surinko 
Gražina šimukonienė. Rinkiny
je yra 392 populiarios lietuviš
kos dainos. Platus stovyklose 
dainuojamų dainų skyrius. Rin
kinio kaina 2 dol. šį naują, pa
trauklų ir naudingą lietuviškų 
dainų rinkinį galima įsigyti 
pas autorę, knygų platintojus 
ir Darbininko administracijo
je, 910 Willoughby Avė., Broo
klyn, N.Y. 11221.

ji

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

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

PAVERGTOS TĖVYNĖS MUZIKA Nr. 1, įdainuota solistų ir chorų 
12 liet, dain;: Sesuo žydrioji Vilija, žvaigždute, Pasvarscyk ancela, 
Kaip gi gražus rūtelių darželis, Kūmute širdele, Atskrend sakalėlis. 
Oi nėra niekur, šokių scena, Pasisveikinimo choras, Udrio daina, 
Vaivos daina ir Vaivos bei Naglio duetas.
PAVERGTOS TĖVYNĖS MUZIKA Nr. 2, 12 lietuviškų kūrinių: 
Vilniaus žiburiai, Aguonėle, Atverkit langus, Dažai, šiandien visur 
tik porelės. Tu pamok man ranka. Kaimiečių polkutė, Birutės val
sas, Polka iš Dzūkijos, šių. naktelę (valsas), žemaitiška polka ir 
Aukštaičių kadrilius.
šių plokštelių yra nedidelis kiekis, todėl norintieji įsigyti prašom 
rašyti: DARBININKAS, 910 Wiltoughby Avė, Brooklyn, N.Y. 11221

Savininkas — Helmut Vollmer 
206 East 86th Street 

(tarp 2 ir 3 Avė.) 
New York, N. Y.

Tel. RE 4-4428

kASDIEN KONCERTAI nuo 4 vai. p.p.
Užkandžiai it nuosavos virtuvės 

Puikiausia vokiška virtuve: pietūs-vakarlenė 
Teirautis kavinėje kur pastatyti automobilį.

NuKūde: žmona, dukra, anūkas, sesute

Brangam pusbroliui
’ AtA

VAITIEKUI TAMOŠIŪNUI
staiga mirus, skausmo prislėgtą Lietuvoje jo žmoną For
tūnatą, dukrą Almą su šeima, sesutę Eleną su šeima ir 
visus artimuosius nuoširdžiai užjaučiu ir kartu liūdžiu

Kun. Simonas Morkūnas
►

► ►> L.

KNYGA—GERIAUSIA DOVANA
Suoniių-Sovietų karas 1939-1940, P. žilio 3.50
Paskutinis-posėdis, J. Audėno 4.00
Dr. A. C. Curstes-Curtius 200
SerafHkuoju keliu, P. Hasenoehrl, vert. II knyga. Mąstymai 500 
Naujas veidas, novelės, A. Norimo 
Nemuno rankose, poezija, J. Tysliavos 
Dabarties sutemose, Br. Zumerio 
Išganymo kelias, 9v. Pranciškaus Salezo Filtoteja 
Blezdingėlė prie Torrenso (didelio formato) 
Kelionė 1 Pasitiko kraštus, J. J. Bachuno 
Krepšinio Išvyka Australijon, J. šdiūno 
Lithuanian Art ln Exile, albumas anglų kalba 
Antanas Smetona, V. Šliogerio 
Martynas Jankus, Pr. Alšėno 
Bronius K. Balutis, gyvenimas ir darbai 
Antanas Olšauskas ir Lietuva, P. Jurgėlos 
Antanas Vanagaitis, Vyt. Alanto

DARBININKO ADMINISTRACIJA 
910 WILLOUGHBY AVĖ. 
BROOKLYN, N.Y. 11221
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thuanian. Puikus lietuvių kal
bos vadovas su 40 pamokų, 
gramatikos priedu, skaitymais 
ir žodynėliais. Tekstas ir paaiš
kinimai anglų kalba. Nemo- 
kantiem ar nedaug mokantiem 
lietuviškai — puiki galimybė iš
mokti. Parengė L. Dambriūrias, 

4 A7 Klimas ir W.R. Schmalstieg. 
4 Išleido lietuviai pranciškonai
< Brooklyne. 479 psl., kietais vir-
< Sėliais. Kaina 7 dol

Labai naudingas priedas pra
dedantiems mokytis lietuvių 
kalbą: Lithuanian Reader Jot 
Selį-lnstruction. Parengė W. 
R. Schmalstieg ir A. Klimas. 
Kaina 1 dol. Abi knygas gali
ma užsisakyti:

DARBININKAS
910 WHtougMr
Brooklyn, N. Y. 11221



HEL.PW.MALE

ANTANAS VAITKUS, vedėjas

Market 2-5172

VAITKUS
Tek AL 4^319 • 200 OrchardSL, New York, N.Y. 10002

KARLONASJ. PAŠUKONIS
FUNERAL HOME

NEW BRTTA1N, CONN.

JUOZO MISIŪNO Tel. BA 9-1181

DARBININKAS

(212) 326-0717

fanerai arrangements to us.

Ettore Galelio,

(Paraiu)

84-09 Jamaica Avė., Woodhavea, N. Y. 11421; VI 9-5077
340 Grand Street, Brooklyn, N. Y. 11211; STagg 2-4329

siunčia dovanų siuntinius į Lietuvą ir SSSR. Krautuvėje 
didelis pasirinkimas geros rūšies prekių žemomis kaino
mis. Priimami telefoniniai užsakymai ir sudaromi siunti
niai gauti paštu. Užsakomi rusiški automobiliai ir kitos 
prekės, daniški maisto siuntiniai, itališki akordeonai ir 
nylon’o lietpalčiai. Parūpinami dolerio krautuvių kuponai.

17 Congress Avė. 
Wa+erbury, Conn. 06708

prašo talkos savo skaitytojų, tikėdamas sulaukti naujų 
skaitytojų, kad galėtų ir toliau išsilaikyti. Prašome para
ginti draugus ir pažįstamus laikraštį užsisakyti. Gavus 
adresą, susipažinimui siunčiamas nemokamai. Prenume-

WESTHAMPTON
NURSING HOME

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

wttk us. V v > ■ " i ’
Mr. H. ANDSL (212) MA 4-6878

ŠB registraciją Jlešiintiifrft tur- 
lyro tomčjt^ųi bus fteikta Pa- 
saulip IjehiVHl Inžinierių ir Ąr-

WT i5th. Ptoco, Chicagą,

Centeo valdytos yra kvto#a- 
« turny* tofetorti įstoji 
stale tento Jopae K*- 
ntoiskM, P- Gvildys, Vąrjaas,

skyriais pereinamoji taurė, į- 
steigta 1960. Pereitų metų JĮai- 
mėtojy —■ Jonas Kavaliauskas 
Skiriamos {ūrmos ir antros įdė
tos asmeninės trofėjus laimėto
jam. Contrp valdyba

123 E. Tth St, New York 9, N.Y. 
GRamercy 5-1437

rata 7 dol. metam. Naujiem skaitytojam — pirmiem me
tam 5 dol. Iki šių metų galo tik 2 dol.

370 UNION AVENUE • Telef. EV 4-4952 • Brooklyn N.Y. 11211

Darbininkas, 910 WilloūgbbįĮ Ava., Brooklyn, N.Y. 11221 
Siunčiu prenumemtą už 1967 metus.

VILNONĖS MEDŽIAGOS JŪSŲ ARTIMIESIEMS 
IMPORTUOTOS IR VIETINĖS

Graborius - Balsamuotojas 
MODERNI KOPLYČIA 

423 METROPOLITAN AVĖ. 
Brooklyn, N. Y.

AUTO- MECHANIC
Volvo-DatsUn: ecperience. Paid va- 
cations, hospitalization, profit shar- 
ing. — OXFORD MOTORS — 6C 
Broadway - Himtington Sta. Tel.:

516 * HA* 1-1525

Paruošiamos garbingos laido
tuvės. Modernios koplyčios —. 
Oras vėdinamas.

' Neseniai. ponios • iš Tezas ir 
lytBSEų bei vakarinių yafeafrijnjĘ 
pritaikė < vyriją Tito toto 
naudrynani

T^iknma nAŽirrfj
ahatansh šaliką virš sutotdės 
vietoje stručio plunksnų ap
siausto ar čincįltetoįįito i...

Daug yra rašnypy - štosft dte-

Patarnavimas dieną ir naktį. Mo
demiška koplyčia Šermenims dy
kai. Aptarnauja Cambridge Ir 
Bostono kolonijas Žemiausiomis

Tel. 753-6181
DEUNIKS FUNERAL HOME

BUYUS 
FUNERAL HOME 

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

"Priyint hmVs" 
. t>, AlbrtcM O«r»r

Papigintomis kainomis priimame užsakymus 
VESTUVĖMS ir POBŪVIAMS.

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

Home-mada Bologna

Airrb MECHANICS Experienced 
Large Ford dealęę. 2 Trųck Mechan- 
ics. 2 Čar Meclianics. 1 Parts Coun- 
ter man. Goodpay, 5 days, vacation, 
holidays and benefits.
; C^ll 735&1Į^8 Servięę Manager

& Life Insurance. A prcifit sharing 
distrfbųtion to some 
year that amounted 
įiMi.of their pay. — 
f ifi,į>erte>ct .ęonfid-

TargkKoninėse, Tunise, JAV did- 
męistris Bot>by Fischer nugalėjo So
vietų Čempioną Šteiną ir ėjo pir
muoju su 6-1 tš. Vengras Partisch 
ir čekas Hort po 5-2, danas Larse 
«4-l% (D-

Science Monitor, spalio 28 d. mi
nėjo Pauliaus Tautvaišo laimėtas 
Chicagos Metro p-bes 5-O! Įdėta 
meistro MacCorack su Tautvaišu 
partija, kurią Tautvaišas puikiai 
laimėjo.

Boston Sunday Globė, spalio 29 d. 
paminėjo Algį Makaitį, laimėjusį 
trečią vietą. SA. lietuvių p-bėse ir 
sužaidus; lygiomis su vienu geriau
sių Midwest žaidėju Povilu Tautvai- 
štf ir kitu meistru, kurio vardą esą 
sunku ištarti. Kitam lietuvių fronte 
Kazys Merkis iš So. Bostono esąs 
trečiuoju šio krašto žaidėju, Chess 
Review Postai Chess ratinguose.
Bostono, tarpklubinėse 1967 -1968

VUI-šs stoto tenite ‘Dešim
tuko” turnyras įvykslapkričio 
18-19 Chiėagoie, Jaunimo Gent
ie, 5620 So. Oarariont (apati- _ _ _ 
nejė Trinayro.fjatfia -j. stotom B- Žemaitis, dr. A

A. Eiatorifcy?, Rimas 
ElValŪMtoas, B Zahif^a, v. 
(kytotetas. V. KtotoA Jaųnu- 
tis Nacsytisi V- Nto^ytis, Šok
lys, GoiMbtitis, Otonas Kava- 
kaiskas J. Nešititotis, E- Vai
čekauskas, J. Kuncaitis, Gen-

9M8 JanuUcat Avė. 
Woodhawn 21, N. Y. 

y I 7-2573

lapkričio 18 d. 12 vaL popiet
Centro valdybos ptoedteu 

turnyrą vykdo Ctucagos * stalo 
temsimnkai, vadovaujami B. 
Žemaičio.

turnyras bus vykdomas tik
tai vyrų klasėje kiekvieno su 
kiekvienu (Rento Robbin). Va- 
dovaujamasi USTTA ’ taisyklė

šokių * valgių receptų. Dietosr 
specialistai, nepaprastai ’ gu
drūs, siūlydami svoriui numes
ti būdus, parodo plonų, elegan
tiškų Tesąs ponių — panelių, 
dėvinčių shatoosb šalikus, foto
grafijas, lyg oškos barzdąplau- 
kiai ką turėtų bendro su po- 
nių-panelių lieknomis figūro
mis..

Taip, mielos panelės-ponios, 
tikėkit, kad, nežiūrint kaip be
būtų brangus jūsų shatoosh ša
likas, jūsų rūpestis dėl figū
ros turi koncentruotis apie lie- 

,są, bet su dideliu baltymų kie
kiu, maistą. Turtingiem ir ne
turtingiem, mūsų puikiom po- 
niom-panelėm ir visiem vyram, 
siūlytinas vienas iš gardžiausių 
ir sveikiausių maisto produktų. 
Jį galima naudėti užkandžiam, 
hors d’oeuvre ir pagrindiniam 
patiekalui. Tai yra tikras impor
tuotas lenkiškas kumpis. Jo ne
pralenktas puikus ir, tvirtas mė
singumas, be ’riebalų, bet sul
tinga^, jo puikus senojo krašto 
skoųis ,ir jjn,ų^j§ąlujrpąręikaĮa-: 
rimas jį puikiai rekomenduoja. 
Užsisakykit šiandien 2 ar 12 
svarų dėžutėje ir patys isiti- 
kinkiL (Skelb.)

pląn that haA, 
bf bur mečias 
to alnaosL onę,

eįcb a čon-
venient tMne^fer-yoe to bfecuss this

tose parduotuvėse gali gauti ir 
grynai lietuviškos duonos.

Jau teko net išgirsti, kad Hie
na ponia, kviesdama savo drau
gę ir jos šeimos salite į sve
čius, sako — ateikite, pavrišjn- 
sime Schalerio produktais. 0 
jie įvairūs, jų tarpe ir įvairiau
sia dešra, dešrelės, o totas to 
rūšiavimo nesuminėsiu. Nueito 
te | artimiausią SchaDerio mė 
sos u iksui vę ir {SmKuiStt. ww»

Vietoje gaminami, čia pasirenkami 
ir patortoml IM kur. Papindinė Įs
taiga: prie SL John* kapinių, 7954 
Metropolitan Avė., Middie. Village. 
LI., N.Y. prie St Charles kapinių: 
1232 N. Wellwood Avė., Pine Lawn 
toto, y* gatota rpj, w

Tik žvilgterėkime į tas di
deles krautuves, pasisukelioki- 
me mėsos skyriuose ir įsitikin
sime, kaip moterys varto išdės
tytą mėsą ir iš jos renkasi. 
Kodėl? Todėl, kad toje pat len- 
tynoje gali rasti įvairiausios. 
Renkamasi geresnė, kad ir svei
kata tarnauti}.

Tačiau dauguma, bent euro
piečių šeiminiilkių įsitikino, kad 
išorini gerai maitintis ir tinka
mai valgydinti šeunos narius, 
o taip pat gardžiai vaišinti sve
čius — reikia mėsos ieškoti 
rinktinėse, jau gerai žinomase 
tų prekių krautuvėse. Kirkti 
teu,kurpatskrautuvto ar faau- 
turių ^imijoinkas-savioinkas su
perka gąlws, juos skerdžia ir 
tinkamai mėsą kęptaui, viri
mui paruošia arba nuosekliai 
tą darbą prižiūri. Tokiose par
duotuvėse mėsa šriežia ir .syti-

Tool & Die Makers
‘ Excell«fc Opportunity

A First - CiaeS^ highly e^perienced 
man cah mšKė a very healthy a- 
mount ąn hojAV-ALSO the rate for 
a Class . B.'mąn is extremely good. 
Kuily paid: I aon, Medical

Joseph Garszva 
GRABORIUS 
BALSAMUOTOJAS 

231 29EDFORP AVĖ.
Brooklyn, N. Y.

FUNERAL HOME 
197 Webster Avenue

At Universal, • funeral is 
a testament to faitb. That 
is.why so many New York 
familics entrust their

Garantuotas laikrodžių taisymas
Aukso, plotinos žiedai su deimantais j» Viso pasaulio įvairūs laik
rodžiai • Puikūs iByortuoU indai • Įvairūs papuošalai mrterim.

mkiMĮfynytfaa 1863
460 Wnst Brpndvny, South Boston Massachusetts 

"Kur-tinstančiai taupo milijonus**
Atotog W. Archfbald, President

GUNS£—just receafeed rare and an- 
tique collections S4W Ladysmith, 
Rus’n etc. Colts, Pockt, Navies, 'ėtc.! 
Remingtons, Ltong Rities, Sharps, 
Springfields; toings'£ StufV, Open. 
7 days a week. Moum’th Rd. and St. 
Hway 36, .W^ Lon$, Braqch, N. J. 
(201) 222-7433 ' .

A new . eončepį. in Nursing Home 
care. Home-like decor, arpund the 
dock regištered' nursing care, phys- 
ical and occupational therapy facili- 
ties, exceDeht męals, special diets 
supervised by ąuaUfied dietician. — 
Cathoiic Church in area; priest for 
Holy Conununipn available.

WESTHAMPTON BEACH 
7 Seafield Lane 
(516) 288-1122

Great deer htoting. bar-Hquor store 
on premises. Home cooked meals. 
Daily rates U5, Weekly rates 675. 
2 in a room- Tel. (914) 292-4269 — 
Prop. James W- Cozzette

REPUBLIC Liauor Store, Ine.
322 Union Avenue, Brooklyn II, N.Y. 

Tefefonas JĘy 7-2W9
JUOZAS ^BRUZINSEAS, vedėjas 

Djdeljs pasirinkimas įvairių vynų, degtinių, konjakų, midų 
šventėms bei kitokioms progoms

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 
86-02 JĄMAICA AME. “

Koplyčios nemokamai tona 
miesto dalyse; veikia ventffiacŲB. 

TeL Vlrginla 7-4499

TOPLACE 
YOUR AD

Sampiehand Want to get away frorp 
the rat race? Does a Job in pleasant 
country surroundkigs (near train) 
appeal to yoti ? Wanted' Sample- 
hand, thoroughly expd. sewing, eut- 
ting, some draping; biouses, pants, 
shtfts. Permanent posttion. good sal- 
ary. Blueen by Ven 34 State St., 
Ossining, N.Y. (914)762-0400 Ext.35

Galima gauti Įvairiausios rūšies amerikiečių ir importuo
tų gėrimų . . . Didžiausias pasirinkimas degtinės ir vyno. 
•03-55 LH=FERT$ flJfD. RICHMOND HILU M Y

Telefonas: Vlrgima 3-3544

OPERĄTORS Expd
Single Needle. or Merrow machine 

Steady work niėe Working conditfbns 
WIDETTB SPORTSVVEAR 

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

LAIKRODININKAS 
-JUVELYRAS . 

Auksas - sidabras - deimantai 
laikrodžiai

Vardas ir pavardė

Adresas ________

Čia noriu prisiminti Schaller 
ato Weber mėsos prekybą. Sto 
prekybai vadovauja ir jos savi
ninkas yra Mr. Ferdinand 
Schaller — europietis kilme ir 
gerai žino maisto kokybės ver
tę žmogaus ne tik savijautai, 
bet ir sveikatingumui.

Schaller ir Weber Astorijo- _ 
jė įrengė modertotitiateią nė- j 
sos paruošimo įmonę.

Schaller ir Weber New Yor- •

MtoewP.Bdhs 
FUNERAL HOME-

Moderni koplyčia - Air conditioned 
A. J. BALTON-BALTRON AS 

Lioensed Msneger 
& Notary Public

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

PRANAS VAITKUS 
Laidotuvių Direktorius 

ir balsamuotojas 
Cambridge, Mass. 
NOTARY PUBLIC

Paskutiniais metais vis dau
giau ir daugiau girdime, kad 
svęAatmguinas imlaus 
sveikata daug priktaso .ir ųuo 
to, Įtoįp žmogus maitinasi, ką 
jis valgo ji* kokios rūšies, o ypa
tingai mėsos, produktais minta.

Dar visai neseniai vienas žy
mus gydytojas pareiškė^ kad a- 
tėjusiam pas jį pacijeatui ir 
besiskundžiančiam visokiais ne
galavimais, net ir nervingumu, 
jis patarė patikrinti skilvį. Ne
minint to žymaus gydytojo var
do, reikia dar pastebėti, jog jis 
tai patariąs kiekvienam įvai
riais negalavimais besiskun
džiančiam ligoniui Ištyrus jo 
skilvį, pradeda gydyti.

Paskaičius to gydytojo pa
reiškimą, kijo mintis: o ką aš 
valgau, kuo mūsų šeima minta. 
Anglijos kalbos laikraščiuose 
jau seniai skaitome ne vieną, 
bet daugelį nusiskundimų dėl 
ne taip jau< tinkama maisto 
paruošimo, o ypatingai dėl mė bSX
SOS patiekimo. Prieš metus Lietuvių PU. D-jos pirmoji koman- 
ar Šatus buvo net toks nusi- P®?81 tvarkaraštį žaidžia — 
skundimas, kad galvijų mėsos .............. .....  "
tarpe buvo rasta ir ne galvijų 
mėsos. Gal ir ne prie temos, 
bet taip pat neseniai, o taip 
pat New Yorke, tvirtinamai ko- 
šeraos mėsos tarpe dauguma 
buvo nekošerna.

Iheodore Wofinrin, 
Ine.,

E. JOSEPH ZEBROWSKI 
Laidotuvių direktorius 
Moderniška koplyčia su 

Air Condition

THOMAS DELINIKS 
Laidotuvių Direktorius 

Jautriai užjaučia nelaimės va
landoje ir paruošia garbingas 
laidotuves.

INSIDE-OUTSIDE 
BOAT STORAGE

Reserve your space now to avoid 
disappointmenL'CaU (516) HA 1-3300 

THOMAS RNUTSON 
SHIPBUILDING OORP 
Halesite, L_L, New York

94-17 Jatnaiva Avė., Woodhaven, N.Y. 11421 — Tel H1 1-7747

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

SPAUDOS KIOSKAS



OARBIM 19ė> kku lapkričio 7 d., nr. 73

GL MM* 
& 2-2923 

GL 5-nti

DaiL Povilui Purinui staiga 
' mirus, norima dailininko at
iminimą įamžinti, įrašant jį į 
^Lietuvių Fondą. Velionies kole- 
tgos, pažįstamieji, o ypač Pane- 

> ; vėžio' vyrų gimnazijos jo buvę 
^mokiniai prašomi padėti tą min- 
ttį Įgyvendinti. Aukas siųsti ad- 
Irėsū: Vyt Banelis, 80-18 Park 
•Lane South, Woodhaven, N. Y. 
J11421. _________. ....
S Balio Sruogos "Milžino pa- 
: unksmėje" bus inscenizuota 
<Lietuvos, .kariuomenės atkuri
amo minėjime, kurį rengia N.Y. 
įramovėnai lapkričio 18 Maspe- 
‘ tho parapijos salėje.

; KM Sąjungos 29 kuopos lai
mėjimą popietė rengiama lap- 

•kri&o 12 d. 2:30 v. Apreiškimo 
* parapijos salėje. Prašomos są- 
jungietės ir viešnios dalyvauti 
12:15 mišiose už mirusias na
res. Po mišių — trumpas susi
rinkimas, kavutė ir laimėjimai.

Kūn. Vladas Budrockas spa- 
; lio 12-14 dalyvavo Romoje Con- 
sotiatio Internationalis Musicae 

‘Sacrae (CIMS) — Tarptautinio
■ Šventosios Muzikos Susivieniji-

■ mo sušauktame kongrese, kur 
įrejgistravo vysk. V. Brizgio šia
me krašte įsteigtą ir veikiančią 
Lietuvių Religinės Muzikos ko
misiją.

N. Y. Vyr. Skaučių Židinio 
sueiga įvyks lapkričio 8, tre
čiadienį, 7:30 vai. vak. pas D. 

.AlUfonienę,. 13 Potters Ct, Gt.

Jokūbas Stekas, dr. k 
Stuko tėvas, mirė lapkričio 
Po iškilmingų mišių Švč. 
jybės bažnyčioje Newarke, 
J., lapkričio 4 palaidotas 
lingtono kapinėse. ~ 
paliko žmoną Mortą ir L 
sūnus: dr. Jokūbą, Liudą, 
rą ir Augustiną su šeimomis

Neck, L.I., N.Y.

Lužytė išvyko i 
lionei po Europą. ;__
taip pat ir Turkijoje.

Studentų Ateitininkų Sąjun
gos New Yorko draugovės susi
rinkime, įvykusiame spalio 28 
kolegos Algio Strazdo namuo
se, išrinkta nauja valdyba: pir- 
min. — Pranas Ąžuolas, vice
pirm. — Kęstutis Čižiūnas, se- 
kret. — Marytė Sandanavičiū- 
tė, ižd. — Vincė Juškaitė, so
cialinių reikalų vedėja — Biru
tė Barauskaitė. Į kontrolės ko
misiją išrinkti: Visvaldas Gerd- 
vilis, Vytas Radzivanas, Anta
nas Vasiliauskas.

KM Sąjungos 24 kuopos su
sirinkimas bus lapkričio 12 d. 
12 vai. (tuoj po sumos) Ange- 

. lų Karalienės parapijos salėje.

Apreiškimo parapijos šv. 
Vardo- draugijos svarbus susi
rinkimas šaukiamas lapkričio 
12 po Įprastinių mišių.

Vitalis Žukauskas persikėlė į 
naują butą. Dabartinis jo adre
sas: 88-59 75 Street, Woodha- 
ven, N.Y., 11421, telef. 642-59 
07.

J W. Ktabg FederacijocNew Yorko kiūto valdyba. I« k E. Siruiienž, M. UMnieni, V. Leskaitienė — Fe
deracijos pirm, M. Virbickienė, V. Sutkuvienė, dr. M. RiėgtOitni — skyriaus -pirm. Nuotr. V. Maželio

Birutė Vebeliūnienė, sulauku
si 42 m. amžiaus, gyvenusi 
Richmond Hill, N.Y., mirė lap
kričio 3. Iš Angelų Karalienės 
bažnyčios lapkričio 8 d. 10 v.r. 
laidojama Cypress Hills ka.- 
pinėse. Nuliūdime paliko vyrą, 
sūnus Rimą 15 ir Liną 7 m. am
žiaus ir kitus gimines, šermeni
mis rūpinasi šalinskų įstaiga 
Woodhavene, Telef. VI 7-4499.

Laniauskai iš Clevelando lan
kėsi pas Gneizevičius, savo pir
mus priėmėjus, atvykus iš Vo
kietijos. Šiuo metu Gneizevi
čius serga savo namuose. Sve
čiai aplankė ir dr. Lukaševičių 
ir jo kaimynus.

Maironio mokyklos tėvų ko
mitetas pasiskirstė pareigomis: 
pirm. — Aldona Gerulaitienė, 
vicepirm. — A. Bobelis, šekr. 
— M. Jankus, ižd. — V. Kulpa, 
narys — P. Vėbra. ' r..

Bostono lituanistinės mokyk
los rėmėjų pobūvis -r- banke- 

- tas įvyks lapkričio 12, sekma- 
įt dienį, 5:20 vai. popiet So. Bos

tono Lietuvių Piliečių klubo 
(368 W. Broadway) trečio aukš
to salėje. Vakarienės programo- 

L je dalyvaus mergaičių duetas 
k iš Worcesterio. šokiams gros 

Ansbergo latvių kapela. Veiks 
bufetas. Visą Bostono lietuviš
ką visuomenę kviečia tėvų ko
mitetas.

Lietuviškosios muzikos seri
jos pirmasis koncertas įvyksta 
lapkričio 12 sekmadienį, Jor- 
dan Hali salėje, Boston, Mass. 
Jame smuikininkas Izidorius 
Vasyliūnas pateikia 13 mažes
nių veikalėlių, būtent: Čiurlio
nio “Preliudą”, Banaičio “Van
dens leliją”, Gruodžio “Jūros 
dainą”, “A la Chopin”, “Valsą” 
ir “Rytiečių šokį”, Jakubėno 
“Melodiją”, Gaidelio “Verpė
ją” ir “Lietuvišką šokį Nr. l”, 
Račiūno “Rymojo mergelė”,

Balfo aukų vajus šiemet Di- “Nešileiski, saulele” ir “Iš tė- 
džiajame New Yorke prade- - viškės” ir Budriūno “Raudą”, 
tas lapkričio 6 ir tęsis visą mė
nesį.

Kiekviena auka Baltui — di
delė ar maža — yra lygiai 
brangi, ją galima nurašyti nuo 
pajamų mokesčių.

Vajų užbaigus, visi New Yor- 
ko paskutinių dešimties metų 
Balfo rėmėjai ir jų aukos bus 
atspausdinta knygoje, kuri bus 
dalinama visiem. Jei Tamsta ne
norėsite būti įknygą įrašytas, 
malonėkit siųsdamas auką apie 
tai pažymėti.

Savo auką siųskite: 105 
Grand Street, Brooklyn, N. Y. 
11211.- Už visas aukas iš anks
to širdingas ačiū!

-Balfui tinkamų dėvėti rūbų 
vis dar labai reikia. Prašome 
juos aųkdti ir atgabenti į Cent
rą: 105 Grand St, Brooklyn, 
New York.

- Bronė Spūdienė, pirmininkė 
Jonas Jankus, sekretorius

BRANGŪS NEW YORKO LIETUVIAI

kai lietuvių tauta kenčia sun
kų naikinimo siaubą. Daug me
tų prabėgo, laisvės vis nėr, o 
mūsų seserų ir brolių pagalbos 
šauksmas nenutyla. Jis nukreip
tas į mus, JAV lietuvius.

Pagalbos prašymai ateina iš 
Sibiro tremties aukų, iš tremti
nių Lenkijoj, Vokietijoj ir ki
tur. Tie prašymai Sukreipti į 
Baltą, bet jis bejėgis, jei visi 
nestosime talkon Savo dosnia 
auka.

DaiL V. Rato

mirus, našlei Mortai, sūnui Jokūbui bei jo žmonai ir Liudui 
užuojautą reiškia

JOKŪBUI STUKUI

mirus, našlei Mortai, sūnums: dr. Jokūbui, Liudui, Petrui, 
Augustinui ir jų šeimoms reiškia užuojautą ir kartu liūdi

JOKŪBUI STUKUI

mirus, jo sūnų dr. Jokūbą ir kitus- šeimos narius bei 
artimuosius nuoširdžiai užjaučia

29-toji kuopa

paroda
(atkelta iš 4 psl.)

Kas bus išstatyta parodoje
Parodoje bus išstatyta 42 pa

veikslai, atlikti Įvairia techni
ka. Vieni raižyti faneroje, kiti 
linoleume, gipse, dar kiti —at
spaudai nuo stiklo. Visi dides
nio formato. Keletas yra net la
bai didelio formato. Viena jų 
dalis — spalvota. Dailininkas 
mėgsta vieną kurią dominuo
jančią spalvą, dažnai šaltą, ir 
ją apvaldo tik mažais, šiltais 
taškais. Tai suteikia paveikslui 
ramybės ir savotiško jaukumo.

Juoda-balta kūriniai yra kur 
kas dramatiškesni ir audringes
nį, su išdraskytomis formomis, 
dideliais judesiais.

Paroda bus atidaryta šeštadie
nį, lapkričio 11, nuo 4 v. iki 
8 v.v,, sekmadieni nuo 2 v. iki 
8 v.v. Oficialus parodos atida
rymas sekmadienį, lapkričio 12 
d., 3 v. popiet P. Jurkus 
trumpai supažindins su daili
ninko kūrybą. Svečiai bus pa
vaišinti kava ir pyragaičiais. Vi-

gerbė savo dirigentą muziką 
Mykolą Cibą 45 metų gimtadie
nio proga. Taippatbuvo pa
gerbtas Pranas Bradas irgi gim
tadienio proga, pagerbimas įvy- 
ko spalio ‘žY, refiHadienio va
kare, po repetipjų. Abiem* bu
vo dainuota ilgiausių metų ir į- 
teikta dovanėlės. T& proga bu
vo surengtos ir Vaišės. Choras 
palinkėjo muzikui M. Cibui 
dar ilgus metas vadovauti cho
rui. M. Cibas tarė padėkos žo-

Smuikininkui akomponuos Vy
tenis M. Vasyliūnas. Bilietų kai
nos $2.00, 1.50 ir 1.00; jie 
gaunami salės kasoję. Koncerto 
pradžia 3 vai. punktualiai ir 
truks nedaugiau pusantros va
landos. Visi nuoširdžiai kvie
čiami nepraleisti progos pasi
gėrėti dar niekad negirdėta lie 
tuviškosios kūrybos programa. 
Ypatingai prašoma atsivesti ir 
jaunesniuosius, pradedant ketu
rių metų amžiaus, kad ir jie ga
lėtų išgirsti lietuviškus kūri
nius.

Šv. Petro parapijos bažnyti
nis choras jau pradėjo giedoti 
sekmadieniais mišias. Choro 
vadovybė ir dirigentas komp. 
Jeronimas Kačinskas parapijos 
biuletenyje kreipėsi į visus Bos
tono lietuvius ir kvietė įsijung
ti į chorą. Tarp naujai įstoju
sių yra ir veiklus visuomeninin
kas inž. J. Stašaitis, kuris įėjo

Kardinolas Cushing pradė
jo aukų rinkimo vajų, kad iš
mokėtų visas arkivyskupijos 
sk<das, kurios susidarė statant 
naujas bažnyčias, .mokyklas ir 
kunigų seminariją. Kiekvienai 
parapijai yra paskirta kvota, 
šv. Petro lietuvių parapijai to
kia kvota yra 90 tūkstančių 
dolerių. Vajus pradėtas dar tik 
prieš kelias savaites, ir šv. Pet
ro parapija jau yra surinkusi 
7,696 dol. Tarp stambesnių au
kotojų parapijos biuletenyje pa
skelbta kun. A. Baltrušunas, Ve
ronika Šimkienė, Stanislovas 
Durickas, advokatas Antanas 
Young-Jankauskas su žmona, 
Edvardas Zaleskas ir kuni
gas A. Janiūnas. Pirmadienių 
vakarais 7:30 vai. parapijos kle
bonijoje vyksta aukų rinkėjų 
pasitarimas, kur pranešama 
kiek per savaitę surinkta aukų. 
Aukų rinkimui vadovauja kle
bonas kun. A. Baltrušūnas, ku
riam talkininkauja kun. A. Ja
niūnas. Parap. klebonas kvie
čia visus parapijos vyrus įsi
jungti į talką ir pirmadienių va
karais atvykti į pasitarimus. 
Norima, kad kiekvienas vyras 
sutartų aplankyti bent 10. para- 
piečių šeimų.

Maldos Apaštalavimo draugi
jos pamaldos ir susirinkimas 
bus lapkričio 12 d. 2:30 vai. po
piet parapijos bažnyčioje.

Kristaus Karaliaus šventėje 
šv. Petro parapijos CYO orga
nizacija dalyvavo mišiose, ku
rios buvo aukojamos organiza
cijos intencija. Po mišių salėje 
po bažnyčia įvyko pusryčiai, į 
kuriuos buvo pakviestas ir pa
rapijos klebonas. Pusryčiuose 
dalyvavo apie 50 organizacijos 
narių.

Bostono Alto skyriaus valdy
ba lapkričio 1 turėjo posėdį Va
sario 16-sios minėjimo reikalu. 
Nutarta Lietuvos nepriklauso
mybės atstatymo 50 metų su
kakčiai paminėti sudaryti bend
rą Alto ir Lietuvių Bendruome
nės komitetą, kuris atskiriem 
specialiem reikalam sudarys ko
misijas. Tą sukaktį bus stengia
masi paminėti kuo iškilmin-

net | choro valdybą.

ALRK Vargonininkų bei kitų lietuvių muzikų Sąjungos

LIUDUI STUKUI,
jo tėveliui mirus, reiškiame nuoširdžiausią užuojautą.

muzikų Sąjungos Centro Valdybą

Dr. Jokūbui ir Liudui Stekams, Jų t&veBui mirus,

V. ir O. Mumaiciai

tikrai reta proga, (p.j.)

Bručąmš, kurie leidžia nemoka
mai pasinaudoti patalpom cho
ro repeticijom. Bručai yra bu
vę operetės choro nariai. Taip 
pat gimtadieriib įtroga pagerb 
ta choristė Bronė Spūdienė. 
Choras jaukiai su svečiais pra
leido vakarą, padainavo dainų. 
Į jo eiles įstojo Mary Bnjokas. 
Laukiame ir daugiau naujų cho
risčių ypač iš jaunimo tarpo. 
Choro metinis koncertas bus 
balandžio 27. Jam dabar ren
giamasi Josefina Bužaitė, cho
ro narė, lapkričio 12susituo- 
kia su Karoliu Sinkevičiumi. 
Choras ir dirigentas jiem lin
ki laimingo ir skaidraus gyve
nimo.

PERSEKIOJAMOS BAŽNYČIOS 
PAMINĖJIMAS

Sąryšyje su popiežiaus Pau
liaus VI paskelbta Pasaulio Mal
dos Diena Lietuvių Katalikų Re
liginė Šalpa ir Lietuvių Katali
kių Moterų Kultūros Draugija 
rengia ypatingą programą gruo
džio 10 d. 4 vai. p.p., Franklin > 
K. Lane High School salėje, Ja- 
maica Avė., at Dexter Court, 
Brooklyn, N. Y.

Paskaitą — Persekiojama 
Bažnyčia šaukiasi pagalbos — 
skaitys preL Jonas Balkūnas. 
Koncertinę programą išpildys 
solistai:' Irena. Stankūnaitė ir 
Liudas Stukas, smuikininkė

IEŠKOMAS
Viktoras Būtėnas, Justino sū

nus, atvykęs į Ameriką prieš 1- 
ąjį pasaulinį karą ir gyvenęs 
Brooklyne, N,Y. Jo ieško se
sers sūnus Viktoras Bikas, ki
lęs iš Jutkių kaimo, Juodupės 
valsčiaus. Kas žinote apie Vik
torą Būtėną, malonėkite pra
nešti Darbininko redakcijai, 
910 Willoughby Avė., Brooklyn, 
N. Y. 11221.

giausiai, išnaudojant visas gali
mas progas, kad būtų amerikie
čiam parodyta Lietuva su jos 
džiaugsmais ir vargais.

Lituanistinės mokyklos tėvų 
komiteto rengiamas metinis va
karas — banketas įvyks lapkri
čio 12 vakare (po smuiko kon
certo Jordan Hali) Lietuvių Pi
liečių D-jos Salėje Bostone.

Rūtos Lee — Kilmonytės tė
vas, aplankęs Kanadą užsuko ir 
Į Bostoną pas gimines Baliuko- 
nius ir kitus pažįstamus. Seniau 
jis yra gyvenęs Kanadoj, o da
bar gyvena Kalifornijoj.

- Kalėdinių atvirukų galima 
įsigyti jau dabar. Dėžutė su 14 
įvairių atvirukų ir persiuntimu 

______ „ ___ _____ kaštuoja tik 1.10 dol. Kreiptis: 
Brigita Pumpolytė ir Trio iš Darbininkas, 910 Willoughby 
Philadelphijos.__________________ Avė., Brooklyn, N.Y. 11221.
‘ ši svarbi programa rengiama 

n0T.iM į, -5^ Wli|| plačiajai visuomenei. Rengėjai

Great Neck, NY., atostogauda
mi aplankė m tik Kanadą, bet 
ir St. Juan. Oras ten malo
nus ir maudymasis dabar pui
kus, bet pragyventoms brango-

JOKŪBUI STUKUI’ *
mirus, prof. dr. Jokūbą ir jų visą šeimą širdingai
užjaučia

SEŠTADIENINR MAIRONIO MOKYKLA

Dr. Jokūbui ir Liudui Staliam ir visai liūdinčiai Štokų 

seimai, mirus brangiam tėvdLi, Lietuvos Vyčių New 

Yorko Senjorai raiškia gilią draugišką užuojautą.

Darbininko kalendorius 1968 
metam jau siuntinėjamas vi
siem laikraščio, skaitytojam. Iš
laidom padengti prašoma paau
koti bent 1 doL Kalendorius 

, pritaikytas prie Lietuvos nepri- 
leflcoma moteriškų drabu- klausomybės atgavimo 50 m. 

žiu krautuvei pardavėja, kuri sukakties minėjimo — viršelį 
būtų baigusi tiek mokslo, kad puošia trijų spalvų Lietuvos 
galėtų susivokti skaičiavime, in- Vytis. Piešė Paulius Jurkus. No- 
teligentiška ir gerų nervų. Pa- rį gauti daugiau kalendorių 
geidautina nerūkanti darbo va- kreipiasi į Darbininko adminis- 
landomis. Informacijai skam- traciją, 910 Willoughby Avė., 
binti Tel. 849-7240. Brooklyn, N.Y. 11221.

Rengėjai — LKRŠ Ir LKM D-ja  '

kviečia visus dalyvauti ir iš 
’ anksto įsigyti bilietus, kuriuos 

galima gauti pas rengėjus. Lau
kiama, kad moksleivija, jauni
mas ir suaugusieji gausiai da-

šaldei įvyks gruodžio 2 St 
Matthias parapijos salėje, 58- 
15 Catalpa Avė., netoli Wood- 
ward Avė., Ridgewood, N. Y. 
Šokiam gros J. Karpas su su

▼aišės. Ta pačia proga bus pri
statomi tėvų pnmciškonų nau
ji IridiniaL Visi spaudos rėmė
jai ir jatmimas kviečiami į šį 
spaudos balių, rengiamą adven
to išvakarėse.

Parduodamas vienos šeimos,

BIRUTEI VEBEUŪNIENEI

mirus, jos vyrą Apolinarą bei sūnus Rimą ir Liną širdin
gai užjaučia

MAIRONIO MOKYKLOS
mokytojai, mokiniai ir tėvą komitetas

žu ir gato šildymu. Maždaug 
du blokai nuo Aųuaducts Rače- 
way. 133*12 114 Place, Ozone 
Park, N.Y. Tarp Rockaway 
Blvd. ir Beit Pkwy. Informaci
jai skambinti MI l-2104.Mrs. 
Anelė Morftze.

AfA

BIRUTEI VEBEUŪNIENEI

mylimai mamai, mirus, jos sūnų Rimą širdingai užjaučia 
ir kartu liūdi <

SKAUTŲ TAURO TUNTAS


