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New Yorko balsų dauguma už diskriminaciją vaikams?
Lapkr. 7 balsavimai sustiprino respublikonus ir negrus, su
silpnino demokratus, apkartino katalikus. Įspūdį švelnina ...

Lapkričio 7 balsavimuose a- 
kys labiausiai buvo kreipiamos 
į New Yorką, kur ėjo kova dėl 
konstitucijos, išmetusios seno
sios konstitucijos vadinamą 
Blaine priedą ir įrašiusios 'žo
džius iš federalinės konstituci
jos pirmojo papildo. Nauja 
konstitucija buvo išmetusi se
nus žodžius, kuriais įsakmiai 
draudžiama valstybės lėšom pa
remti institucijas, turinčias ko
kio ryšio su religija. Tas prie
das veikė nuo 1894 ir buvo ver
tinamas kaip atsilikimas nuo fe
deralinės konstitucijos ir kaip 
diskriminacija vaikam, kurie 
nori mokytis ne valdžios, o re
liginės organizacijos laikomoje 
mokykloje. Prieš balsavimus, o 
ir po balsavimų buvo sakoma, 
kad pažangiausioje valstijoje 
laikomasi netolerantiškiausios 
konstitucijos.

Balsavimai betgi naują kons
tituciją, kurioje anos diskrimi
nacijos atsisakyta, atmetė — 
3,29 6,837: 1, 297,970
balsais. Pačiame New Yorko 
mieste atmėte santykiu 2:1, už 
miesto santykiu 3:1. N. Y. Ti
mes aiškina, kad konstituciją 
rėmė demokratai ir daugumas 
katalikų bažnytinių ir pasaulie
tinių vadovų. Konstitucijai prie
šinosi respublikonai, daugumas 
protestantų ir žydų. Pastebi 
betgi, kad liuteronai ir episko
patai bei žydai ortodoksai, ku
rie turi savas mokyklas, taip 
pat rėmė.

Prieš rinkimus šen. R. Ken- 
nedy ragino balsuoti už konsti
tuciją, tačiau privačiai turėjo 
maža vilčių, nes protestantai ir 
žydai sudaro daugumą. Po rin
kimų tą pat vakarą įspūdį švel
ninti pirmiausia ėmėsi gub. N. 
Rockefelleris, rytojaus dieną N. 
Y. Post ir Times tikinimu, kad 
Blaine priedas nesąs tokis, dėl 
kurio abidvi partijos negalėtų 
susitarti; kad jų sutartas kons
titucijos naujas priedas būsiąs 
pateiktas gyventojų referendu
mui gal 1969 metais.

....— Popiežius Paulius po ope
racijos sveikstąs, bet į darbus
galėsiąs grįžti po kokio mėne
sio.

— Izraelis tebesijaudina, kad 
de Gaulle atsisakė pristatyti Iz
raeliui 50 sprausminių lėktuvų, 
kurie buvo užpirkti dar birže
lio mėn. ir jau net du trečda
liai sumos sumokėta. Izraelis 
kaltina, kad de Gaulle remia a- 
rabus.
....— Maskvoje lapkričio 7 iš
kilmių proga numatyta, kad ko
munistinių partijų konferenci
ja bus kitų metų pradžioje. Jai 
nepritarė rumunai ir jugosla
vai, bet jų įtaka silpo, kai pri
tarė Italijos komunistai.
....— Lenkijoje 27 metų žydė 
Nina Karsow nuteista 3 metus 
už raštų siuntimą į užsienį. Be 
to, jos dienorašty rasta “prieš
valstybinių išsireiškimų”.

— Australija padidino savo 
kariuomenę Vietname — turė
jo 6,300, pažadėjo dar 1,000. 
N. Zelandija turėjo 376, pa
siųs dar 170.

— Sovietų du satelitai, be 
lakūnų, spalio 30 erdvėje su
sitiko ir drauge skrido pusket
virtos valandos, paskiau vėl iš
siskyrė.

Jei balsavimai New Yorke su
silpnino demokratus, tai sustip
rino gub. Rockefelleri, kurio 
siūlymas išleisti bonus 2,5 bili
jonų sumai buvo didele per
svara priimtas. Ta suma bus 
vartojama susisiekimui gerinti.

R. Andersonas, buvęs iždo sekreto
rius, LBJ patarėjas sėkmingai ge
sino gaisrą viduriniuose rytuose.

Įtampa tarp Kongreso ir vyriausybės
....— Kongresas patvirtino lap
kričio 8 2.7 bil. užsienio para
mai. Vyriausybė buvo siūliusi 
3.2 bil.

— Bedarbių skaičius Ameri
koje spalio mėn. pakilo iki 4,3 
proc. Tarp jų daugiausia senes
nieji, paaugliai ir negrai.

— Kentucky išsirinko guber
natorium resp. Louie B. Nūn 
vietoj demokrato.

— Negrų ekonominė pažan
ga kelia juos vis labiau į vidu
rinę klasę:’ 1947 nebaltųjų 
ventojų tik 6 proc. turėjo 
tinių pajamų 7,000, 1960 
17 proc., dabar 28 proc.
....— Saturnas 5, didžiausia lig 
šiol raketa, į mėnulį paleistas 
lapkričio 9.
— Hartfordo majoru išrinkta 

resp. Miss Antonina P. Uccel-
lo, kurios tėvai iš Sicilijos. Ją 
stipriai parėmę italų kilimo a- 
merikiečiai, kurių nemaža 
Hartforde.

žy
mė
jau

Antanina Uccello, naujas Hartfor
do majoras

Tarp kitų valstijų dėmesį la
biau traukė New Jersey, kur 
seimelio ir senato daugumą 
laimėjo respublikonai. Tai sy
kiu yra smūgis ir demokratui 
gubernatoriui Hughes.

Miestu rinkimuose pasižymė

ARABAI mėgina perimti iš Izraelio iniciatyvą?
Po ilgų privačių derybų vi

durinių rytų reikalais lapkričio 
9 vėl sušauktas Saugumo Tary
bos posėdis. Sušauktas Egipto 
pageidavimu. Egiptas lapkri
čio 7 neoficialiai pareiškė, kad 
sutinka su Amerikos planu vi
durinių rytų konfliktui baigti. 
Tame plane numatomas Izraelio 
kariuomenės pasitraukimas iš 
okupuotų žemių, arabų bėglių 
atlyginimas ar įkurdinimas, po
litinė nepriklausomybė ir teri
torinis integralumas, laisvė nau
dotis vandenim.

Po R. Andersono kelionės i

— Valstybės sekr. Rusk, se- 
nat. Fulbrighto kviečiamas į 
viešas senato diskusijas dėl 
Vietnamo, atsisakė dalyvauti. 
Tai esą nebūtų valstybės in
teresas. Kas kita, jei diskusijos 
bus uždaros.

Ar sakysit, kad tai mūsų vicepre
zidentas HHH? Taip, tai jis golfe 
Malaysijoje.

ATPIRKIMO OŽIAI — Rusk ar 
McNamara?

Kai Vietname karas neina, 
kaip norėtų, tenka surasti kal
tininkus —atpirkimo ožius. De
mokratai iš Americans for D. 
Action tokiu ožiu noriu pada
ryti valstybės sekretorių Rusk 
— kam jis neleidžia susiderėti. 
St. Alsop (S.E. Post) aiškina, 
kad tokiu ožiu galįs būti ap
saugos sekretorius McNamara, 
kuris kelis kartus žadėjo karo 
pabaigą ir vis negalėjo ištesėti. 
Esą jis net taręsis su šen. Ro- 
bert Kennedy, ar nebūtų geriau 
jam atsistatydinus. Alsop aiški
nimu, svarbiausias McNamaros 
trūkumas — kad jis neturi in
tuicijos, o tesiremia tik racio
naliais apskaitymais, kurie 
pasirodo klaidingi.

Vargiai galima laukti Rusk 
ar McNamaros atleidimo, nes 
tai reikštų jau politikos keiti
mą. O tai negali būti priimti
na prezidentui.

— Prezidentas LBJ Veteranų 
dieną lankysis kariuomenės ba
zėse.

jo Clevelandas ir Gary, kur bu
vo išrinkti majorais negrai — 
Stokes ir Hatcher. Bostone Mrs. 
Hicks, kuri buvo prieš mokyk
lų integraciją, nebuvo išrinkta. 
Tai laikoma ženklu, kad neg
rai gali ateiti ir ateina į val
džią natūraliu demokratiniu ke
liu.

Ar rinkimai rodo gyventojų 
nusistatymą federalinės vyriau
sybės atžvilgiu? Tiesiogiai tai

Egiptą ir Syriją ir po karaliaus 
Husseino atsilankymo Washing- 
tone arabai pareiškė norį atnau
jinti santykius su Amerika, at
šaukė kaltinimus, kad kare da
lyvavusi Amerika Izraelio pusė
je. Egiptas ir Jordanas nori su
daryti įspūdį, kad jie rodo ini
ciatyvos susitaikyti su Izraeliu

Maskvos šventei nelaukti priedai
Kubos delegacija Maskvą pa

liko pora dienų anksčiau, nei 
buvo programoje. Kubos sveiki
nimo šventės proga nebuvo pa
skelbta Pravdoje, kitų komunis
tų buvo. 'Pačioje Kuboje so
vietiniame" priČfrifme 'dalyvavo 
Castro ir jo palydovai.

Po iškilmių . Jugoslavijos 
spaudoje buvo kritika Maskvos 
pastangom šventės metu suda
ryti įspūdį, kad Maskva visiem 
komunistam vadovauja.

Jungtinėse Tautose lapkričio 
7 kalbant Lenkijos atstovui 
apie pavergimo naikinimą gale
rijoje buvę “baltieji rusai” pa
šoko ir pertraukė kalbėtoją 
šauksmais: “Šalin vergija!”. Al
banijos atstovas puolė “sovieti
nę revizionistų kliką”, kuri “iš
davė marksizmą, leninizmą ir

Auga Amerika, dar daugiau nusikaltimai
FBI biuletenis pranešė, kad 

Amerikoje per metus nusikalti
mai pridaro 27 bilijonus nuos
tolių. Nusikaltimai auga nepro
porcingai su gyventojų skai
čiaus augimu. Nuo 1960 gyven
tojų skaičius padidėjo 9 proc., 
nusikaltimai 62. Paauglių tarp 
10-17 metų amžiaus skaičius 
nuo 1960 pakilo 19 proc., jų 
nusikaltimai pakilo 54 proc.

Waterbury namiškių ir svečių grupė Šalkauskio ir Mykolaičio minėjime lapkričio 5. Nuotr. V. Maželio

buvo patirta tik San Francisco. 
Ten buvo duotas balsuoti siūly
mas skelbti Vietname taiką ir 
atitraukti Amerikos kariuome
nę. Siūlymas atmestas, ir vy
riausybės politika paremta 2:1 
santykiu. Demokratų pralaimė
jimas New Jersey esąs 
nepasitenkinimas demokratine 
vyriausybe, kuri prileido prie 
riaušių, New Jersey ypačiai ašt
riai siautusių.

ir su Vakarais. Tuo tarpu Iz
raelio ministeris Eban kritika
vo ne tik Indijos, Sovietų siū
lymus, bet ir Amerikos, kuri 
per mažai atsižvelgia į Izraelio 
nusistatymą tartis su arabais 
tiesiogiai. Dabartiniu metu Iz
raelis pastatomas į gynimosi pa
dėtį.

so- 
iš-
sa-

revoliucijos idealus”. Tada 
vietinė delegacija pakilo ir 
žygiavo iš salės. Grįžo, kai 
telitinių režimų atstovai pradė
jo Sovietus garbinti, ypačiai a- 
rabai dėkoti už paramą.

Kreipiama dėmesio, kad Mas
kvos iškilmėse kalbėtojai ne
puolė kom. Kinijos, bet puolė 
Ameriką, kurios atstovas čia 
sėdėjo.

Dialogas tarp žydų ir krikščionių
Amerikos Žydų Sinagogų Ta

ryba lapkričio 7 paskelbė kalti
nimus krikščionių bažnyčių va
dam, kad jie nesą jautrios są
žinės, jei nepasmerkė arabų 
“genocidinių grasinimų ž y - 
dam”. Tokis krikščionių nejau
trumas gresiąs niekais pavers- 

šiais metais nusikaltimų 17 pro
centų daugiau nei pernai tuo 
pat laiku.

J. E. Hooveris atsakomybę 
skiria įstatymų leidėjam, kurie 
saugoja nusikaltėlius, ne visuo
menę nuo nusikaltėlių.

— Kanadoje spalio mėn. be
darbių 4.7 proc. Tai didžiau
sias kiekis nuo 1964 spalio.

Spalio, lapkričio mėnesiais 
pagausėjo demonstracijos ir 
net riaušės universitetuose. U. 
S. Nevvs and W. Report išskai
čiavo eilę universitetų, pasi
skardenusių demonstracijom.
Visuose demonstracijos pana
šios formos ir panašiais moty
vais vykdomos:

Motyvas: demonstracija prieš 
Vietnamo karą ar asmenis, ku
rie jį tiesiogiai ar netiesiogiai 
remia,-vyriausybės linijai prita
ria; metodas: mėgstamiausias 
būdas susėsti ar sugulti ir tuo 
būdu sukliudyti, susabotuoti 
veiksmus, kurie būtų palankūs 
karui; argumentas: naudojamės 
akademine laisve, ginam žmo
niškumą ir taiką; ginam univer
sitetą nuo policijos invazijos; i- 
niciatoriai: nebūtinai studentai, 
dažnai profesoriai arba ir iš 
šalies; rezultatas: publicity te
levizijoje ir spaudoje visų stu
dentų vardu.

Šios demonstracijos susilau
kia paskutiniu laiku daugiau 
kritiško dėmesio.

lais- 
lais-

pre-

Dėmesio, ar akademinių 
vių gyvenimas nevirsta tų 
vių paneigimu?

Rochesterio universiteto 
zidentas W. Allen Wallis sa
vo pranešime “American Coun- 
cil of Education” (atspaudas re
dakciją pasiekė A.K. dėka) ke
lia klausimą: ar universitetuo
se yra viena iš pagrindinių aka
deminių laisvių — laisvė pa
reikšti skirtingas pažiūras? Jis 
randa laisvę, bet ne visiem. 
“Nedaugely Amerikos universi
tetų. šiandien toka laisvė iš 
tikrųjų yra. Stokely Carmicha- 
el gali kalbėti nekliudomas, bet 
George Wallace gali susilaukti 
tokio chaoso, kad atkris gali
mybė jį išklausyti ramiai ir pa

ti dialogą tarp žydų ir krikščio
nių.

(Kad priekaištas nevirstų ne
reikalingu kartumu, reiktų išsi
aiškinti vienų ir kitų poziciją. 
Rodos, kad krikščionis turi pa
reigą rodyti sąžinės jautrumo 
reaguoti prieš kiekvieną geno
cidą. kas jį bevykdytų.

Kai New Yorke buvo mitin
gas prieš Sovietų genocidinę 
praktiką, nukreiptą prieš žydų 
tikėjimą, dalyvavo kalbėtojai ir 
iš eilės krikščioniškų tikėjimų.

Lauktum tokio pat solidaru
mo ir iš žydų, kai kyla protes
tai prieš kitų tikėjimų perse
kiojimą Sovietuose.

Lapkričio 7 dienos žydų svei
kinime, pasirašytame tūkstan
čių įžymių žydų, skirtame So
vietų Kosyginui tebuvo kalba
ma apie laisvę žydų tikėjimui).

doriai. Senatorius Fulbrightas 
bus sutinkamas pagarbiai 
kiekviename universitete, bet 
retai kuris drįs pakviesti sekre
torių McNamara, nes su jo pa
sirodymu beveik visada ims
reikštis įtampa, gal protestai ir 
netvarka, kuri atims galimybę 
laisvai ir atvirai diskusijai. Ti- 
mothy Leary naudojasi žodžio 
laisve daugely universitetų, o 
J. Edgar Hoover nedaugely; 
Nelson Rockefeller ir Robert 
Kennedy daugely, o Richard 
Nixon ir Hubert Humphrey ne
daugely. Net jeigu kalbėtojas 
galės savo kalbą pasakyti ir 
klausytojai ją išgirsti, bet jeigu 
jis bus praėjęs į universitetą 
pro piketus ar saugojamas po
licijos, tai negali būti sakoma, 
kad jis naudojasi daugiau kuo 
kaip pasityčiojimu iš laisvo at
viro akademinio savo pažiūrų 
išdėstymo”.

Padėtis, kurią čia nušvietė 
prezidentas Wallis, rodo tokį 
akademinės žodžio laisvės su
pratimą: laisvė man ir mano 
grupei žodį pasakyti; laisvė 
man ir mano grupei žodį kitam 
sukliudyti; laisvė tau ir tavo 
grupei man pritarti ir dar lais
vė, jei nori, patylėti.

Toks laisvės supratimas nie
ko bendro neturi su demokra
tija. Tai bolševikinis laisvės su
pratimas. Supratimas gan arti
mas sovietinės konstitucijos 
“garantijai”, kad pilietis turi ti
kėjimo ir netikėjimo laisvę; ne
tikintis turi laisvę varyti pro
pagandą prieš tikėjimą, bet ti
kintis neturi laisvės nuo tos 
propagandos gintis ...

Tas pats prezidentas iškėlė 
faktą, kad studentų, kurie sten
giasi sukliudyti kitiem žodžio 
laisve, nėra daug — gal pen
ketas procentų visų studentų. 
Tačiau jie naudojasi “publici
ty”. Spauda kreipia dėmesį į 
juos, nes tai “nevvs”. Taip jau 
yra: aprašinėja ne tuos kelei
vius, kurie ramiai traukiniu va
žiuoja, bet tuos, kurie su auto
mobiliu atsitrenkė į traukinio 
šoną...

W. Wallis neslėpė, kad prie 
žodžio laisvės slopinimo prisi
deda profesoriai, nes kai kurie 
“siekia ne tik tiesos, bet ir 
valdžios, prestižo ar atlyginimo 
iš šalies — iš tokių, kuriem rū
pi netiesos ieškojimas”.

Toki profesorių veiklumo pa
vyzdi randam aprašytą Bostono 
kolegijos laikraštyje “The 
Heights” lapkričio 3 (kuris re
dakciją pasiekė A.M. dėka). Esą 
spalio 25 Dow Chemical Co. 
(gaminanti napalmą) atsiuntė 
savo atstovą kalbėtis su stu
dentais, kurie buvo pareiškę 
norą kompanijoje tarnauti. 
Prie laiptų jam užstojo kelią 
trys profesoriai ir siūlė į kole
giją neiti. Atstovas pasiūlė: te
gul tie 3 studentai pas ji tada 
ateis Į viešbutį. Einantį atgal 
sutiko studentų būrys ir susi
grąžino į kolegijos koridorių . 
Ten tie patys profesoriai pasto
jo vėl kelią. Jau pora šimtų stu
dentų susirinko. Tą pat vakarą 
studentų tarybos mitingas. Ir 
kitom dienom mitingai. Teisių 
mokyklos dekanas išaiškino, 
kad jis buvo kvietęs anos kom
panijos atstovą; kad tas atsto
vas turi teisę ateiti ir kalbėtis 
su tais, kurie pareiškė tam no
ro. ir kad anie profesoriai ta 
teisę jam sulaužė. Kelių die
nų kalbos baigėsi rezoliucija, 
kurioje 319:63 balsais nutar
ta universitetas yra laisva vie
ta nuomonei pareikšti, ir 172 
157 balsais atsiribota nuo anų 
profesorių nuomonės ....

Dauguma nesidavė paveikiami 
anų profesorių pagundai sės
ti į automobilį ir duoti trauki
niui į šoną, kad gautų "publi- 
city". Bet apie tokius dėl to 
mažiau ir girdima.
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Tikriausiai nei kunigas per 
mokinių velykinę išpažinti ne
reikalaudavo taip viską smul
kiai išpažinti) kaip dabar daro

Rusę pravociavę Bažnyčia, 
sakoma, dabar turinti Sovietų 
Sąjungoje 7,500 bažnyčių (cerk
vių), 2 teologijos akademijas ir

aiškėja, kad devynerių metų 
bėgyje uždaryta du trečdaliai 
veikusių bažnyčių, nes 1959 m. 
Maskvos patriarchatas savo pra
nešime Ekumeninei Bažnyčių 
Tarybai nurodė 22,000 veikian
čių bažnyčių. Jei teologijos aka
demijų skaičius tiko tas pats, 
tai seminarijų iš 8 tiko tik 3: 
viena Ukrainoje ir dvi Rusijo-

Bet yra ir kitokių anketų. 
Viena iš lietuves atvykusi mo
teris, kurios vaikai lahlęė vid.

pinimo
M. Baltanovas.

Paskolos—geromis sąlygomis

Atrodo, kad renkant žinias 
laikytasi mokslinio metodo. Ka
zanės universiteto profesorius 
M. Baltanovas, kuris apdorojo 
anketą davinius, pareiškė: 
“Mes paėmėm* visai atsitikti
nai (be ypatingo parinkimo) 
kiekvieną šimtą asmenų iš rin
kikų (taigi per 18 metų) sąra
šų. Apklausinėtojai tuo būdu 
aplankė 4,719 asmenų, kurie 
sudaro 1 proc. visų suaugusių 
miesto gyventojų”.

Iš tų 4,719 apklausinėtų as
menų, 989 pasisakė esą tikin
tys; tai sudaro 21 proc. apklau
sinėtųjų. Tačiau šis procentas 
įvairuoja pagal atskiras miesto

Befirifas MausūūMr Sovietu 
Sąjungoje tebesą labai aktua
lus. Tai rodo skdhianMū statis
tikos ir anketų daviniai apie ti- 
kinčiųjų procentą. ' ■

Neseniai išleistas “Propagan
disto ir agitatoriaus Vadovas”, 
kuriame yra skyrius “Ateistinis 
auklėjimas”. Jame duota statis
tika religinių organizacijų, su 
kūrimais ateizme propagandis
tui tenka susidurti. Štai kai ku
rie tos statistikos daviniai apie 
tris žymiausias konfesijas Sov. 
Sąjungoje.

~'~ 2. Kas padėjo susiformuoti a- 
teistinei pasaulėžiūrai (knygos, 
draugai, mokykla)?

8. Socialinė kilmė: a) tarnaų- 
tojų, b) darbininkų.

4. Ar yra religingų šeimoje 
narių: tėvas, motina, seneliai, 
giminaičiai?

5. Jei yra religingų asme
nų, kokiais klausimais jie ne
sutinka su mokslo linija?

T. Kas iš šeimos narių tiki 
paviršutiniškai?

8. Kokių religinių švenčių 
prisilaiko šeima?

9. Ar prisilaiko šeimoje reli
ginių apeigų (meldžiasi, eina 
bažnyčion, pasninkauja)?

10. Ar tvirta tavo materialis
tinė pasaulėžiūra? Ar tiki reli
gija?

11. Kokiais klausimais tu dar 
abejoji?

12. Kas padėjo ar padeda tau 
atsikratyti religinių prietarų?

13. Kokias ateistinio turinio 
knygas esi perskaitęs? Kokį įs
pūdį jos patiko?

14. Kokias religinio turinio 
knygas esi perskaitęs ir kas ta
ve paskatino jas perskaityti?

15. Kada paskutinį kartą bu
vai bažnyčioje?

16. Kokia tavo nuomonė šiuo 
klausimu?

tuose miesto kvartaluose, kur 
gyvena musulmonai.

Tarp tikinčiųjų rusai ęudaro 
daugumą — 58 proc., paskui 
eina totoriai — 40 proc., o ti
kusieji priklauso kitoms tauty
bėm. Jaunimas iki 30 metų su
daro tik 3 proc. tikinčiųjų, o 
moterys — 81 proc.tiek krikš
čionių, tiek ir musulmonų tar-

Foto VYT. MAŽELIS

"Vadove“ apie musulmonę 
konfesiją sakoma, kad ji tikin
čiųjų skaičiumi užimanti ant
rąją vietą. Ji turinti apie 400 
mečečių (1916 m. jų buvo apie 
1,500), daugiausia centrinėje A- 
zijoje, Baškyrijoje, Kazachsta
ne, šiaurės Kaukaze ir Azer- 
beidžane. Apie 1000 neregist
ruotų musulmonų bendruome
nių susirenka maldai privačiuo
se namuose.

L C Sandor^irs.^nc. 

(l GERIAUSI (MILIAI ,
fl ŽAVĖTINAI PUOŠNŪS

efe^US.RQSS

Spaudoje buvo nusiskundi
mų tos pačios spaudos elgesiu: 
esą rašinių tonas prašoka leis
tinumo ribas, kada imama kri
tikuoti ne asmenų viešuosius 
darbus, bet užgaulioti asmenis 
pravardžiavimais, insinuacijo- 

šiokia tokia priemonė 
spaudai sudrausminti gali būti 
bendruomenės garbės teismas.

žygių vaisius? Kada kai kurie iš 
redaktorių niekais nuleido ben
druomenės centro valdybos ir 
Chicagoje gyvenančių tarybos 
narių viešą kreipimąsi į juos, 
kad atsisakytų nuo sumanyto 
žygio, ar tenka stebėtis, kad 
bendruomenės nariai susilaikė 
nuo paramos darbui tų, kurie 
iš tos bendruomenės drausmės 
išsijungė. . Tai konkretus pavyz
dys, kaip mūsų veiksmai vie
nas su kitu yra susiję.

Sovietinių ateistų organas 
“Nauka i Religija” duoda davi
nius, surinktus dvejų metų lai
kotarpyje 400 apklausinėjus an
ketos būdu apie religingumo 
padėtį Kazanės mieste.

Dirvoje spalio 23 buvo apra
šyta viena tokia spaudos, istori
ja, atsidūrusi garbės teisme. Is
torija tarp dviejų tos pačios 
bendruomenės, tos pačios val
dybos žmonių — pirmininko 
ir vaidybos nario. Esą Naujie-

Pirmininkas Stasys 
kreipėsi į bendruomenės gar
bės teisiną. Bet rašinio auto
rius su teismu bendradarbiauti 
atsisakė. Tada garbės teismas, 
pirmininkaujamas V. Sidzikaus
ko, dalyvaujant dr. B. Matulio
niui ir V. Bražėnui, 1967 rug
sėjo 15 pripažino Joną Kauną 
savo rašiniu nuskaudus Stasį
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Drauge spalio 19 B. Drun- 
gienė rašė apie kitą faktą, ku
ris rodo kai kuriuos veikėjus 
susidūrus su Bendruomenės nu
sistatymais. Ji rašė: “Lietuvos 
bylos skleidėjas angliškai kal
bančios inteligentijos tarpe... 
Lituanus yra mūsų pačių pa
smerktas mirti. Iš Lituanus re
dakcijos narių sužinojau, kad 
sekančiam numeriui visa me
džiaga jau paruošta, nėra tik 
pinigų jį atspausdinti, nes pas
kutinis piniginis vajus atgarsio 
lietuviuose nerado”.

ar Maskvoje, kaitino pirminio- Pagal Lietuvos vienkiemių 50 visuomeninių namų komp- 
ką platinant okupanto propa- naikintojų planą Lietuvoje tu- leksų”, —- samprotauja to kiau

ros būti apie 1900 centrinių simo svantytojat (A. Miškinis, 
kaimo gyvenviečių. Apie 400 K. Blaževičius, Švyturys, 67/ 
tokių gyvenviečių yra hgšioli- 16.) Bažnyčių naujuose kai
mai bažnytkaimiai, kuriuose, muose-nrierteiiuoee, žinoma, ne
be bažnyčių, yra ir kiti vadi- numato statyti, bet visų kitų 
naimeji visuomeniniai pastatai, pastatų po tiek pastatyti — 
seni, arba jau ir nauji: admi- bent dabartinėmis priemonė- 
nistracijos namai, mokyklos, mis ir metodais — tai tik sva
relės (kultūros namai), skaityk- jone. Todėl ir tą planą įvyk
tos -bibliotekos ir kt dyti iki 2000-tųjų metu dar nė-

Pusantro tūkstančio tokių ra vilties. <
centrų (jų tarpe ir kai kurie Naudodamiesi aplinkybe, 

tarnui bendradarbiauti (duoti britaytkaimiii) reikiamą pasta- kad tas Lietuvos perstatydini- 
psaižkinimų) paniekinus garbės dlur neturi’ ° d®*P“>ao to- mas dar figai užtruks (jei iš 
...___ u centrų dar iš. viso nėra. * viso neteks jo atsisakyti), svare-teum« ir ratrukdiha jo tat* katao v_ fad M-

bejbjaflfe, da
viniai bus paskelbti viešumai. 
Ir patys komunistiniai “auklėto
jai” fino, kad . mokinių atsaky
mai negali būti nei atviri, nei 
nuoširdūs, nes už atvirą pasi
sakymą gresia pašalinimas iš 
mokyklos, persekiojimas jo tė
vų ir artimųjų. Tekia “pedago
gika” komunistiniai “anklAtn- 
jai” verčia mokinius iš jaunų 
dienų vaidmainiaut ir slėpt tik
rus savo įsitikinimus.

dyti religijos klaidas ir apgau
lę. Kito kayga -X “Atoisto ka- 
lendorms* ap
žvelgia įvairias vienų metų bė
gyje religines apraiškas ir mo
ko, kaip su jomis kovoti.

Namų pirkimo, pardavimo, apdraudoa ic reikalais kreipkitės 1
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reiškia teks yri^MiMmas, ką» 
vojantiema ažtistaure kelia rim
to susirūpinimo. Todėl nuolat 
komunistinėje spaudoje girdi-

— stiprinti ateistinę propagan
dą. Viena iš tos propagandos 
priemonių yra ųiauda. Paskuti
niu rnttu Sav. Sąjungoje pasi
rodė nauji ateistiniai leidiniai: 
“Ateisto skaityba” (10 0,0 0 0 
egz.), kur yra įvairių antiretigi-

O dėl atsisakančių su bend
ruomene bendradarinauti galė
tų būti pergalvojamas klausi
mas, ar su tokiais asmenim ne- 

Bose 1966.7.16 str. “Bendruo- Reikalas liūdnas. Tik ar jis tektų ir tai pačiai spaudai atsi- 
menės votis” bendruomenės nėra iš dalies pačios redakcijos sakyti nuo bendradarbiavimo. 
Gage Parko apylinkės valdybos •
narys Jonas Kaunas rašęs apie LIETUVOJE 
tos valdybos pareiškimą kaip

Gyvenvietės—kokios jos turėtą būti

LAISVES ŽIBURYS
Radio programa Netuvių ir anglų kalbomis 

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

Bjatkoma Sėtuvių radio klubo narių mokesčiais, 
aukomis ir Stelbimais.

62-15 6tth PU Middle Viliage, N.Y. 11379
VadėjaL:

mtestinimo) žydėjimo laikais 
Sako:

“Prieš keletą metų virė gin
čai, koks turėtų būti optima
lus kaimo gyvenamasis namas 
Atsirado baisą (Niekas nemini, 
bet visi iš kur atsira
ito. E.), kurie, vulgarindanii 
natūralią eporims tendmiciją 
— kaimo buitinią sąlygą artė
jimą prie miesto — optimaliu 
kaimo namu rdmmeadavo 
miestišką- dMi^aaukštį namą”

Pagal užsiėmimą, pensininkai 
sudaro daugumą — 42 proc., 
toliau darbininkai — 34 proc., 
o trečioje vietoje yra žemdir
biai 17 proc. Tikinčiųjų išsila
vinimo laipsnis, pagal anketos 
davinius, nėra labai aukštas. 
Analizuojant religingumo prie
žastis, apklausinėtojai surado, 
kad tėvų įtaka vaidina pagrindi
nį vaidmenį: 787 iš 989 tikin
čiųjų.

Anketos daviniai atskleidė ir 
kitą įdomų faktą: iš visų ap
klausinėtų (4,710) tik 435 (9.6 
proc.) dalyvauja ateistinio švie
timo ir auklėjimo pamokose. 
“Jei šį skaičių palyginsimą su 
miesto inteligentijos skaičiumi, 
tai ateistinis auklėjimas čia yra 
labai silpnas ir vertas susirū- 

baigia savo išvadas

Tokie daviniai, surinkti pa
čių komunistų tik viename Ru
sijos mieste, kur 21 proc. gy- Girnių*, Akių redaktorius, VVashingtono kpnfoąeneijoje posėdžiauja
ventojų yra dar tikintieji, toki nutarimų sekcijoje. Aalia kun. Pr. Garšva — draugo pioderatorius.
esą jie prisipažįsta žinodami, ką Nuotr. v.. Maželio

Apie katalikę Bažnyčią 
“Vadove” pasakyta, kad jos 
centras esąs Vatikane, o para
pijos yra Baltijos kraštuose, va
karų Ukrainoje ir rytų Gudijo
je. Čia esą viso apie 1000 vei- 
kianaų bažnyčių. Sis skaičius 
paskutiniais metais nesąs pasi
keitęs ir atitinka tas žinias, ku
rias duoda Romos sluoksniai.

Bet dabar jau atsirado drą
sos ir kritikuoti anų metų “bal
sus”:

“Visas kaimo darbo žmogaus 
gyvenimas surijęs su gamta, 
erdve, laisve — vieninteliais 
gyvenimo kaime privalumais. 
Tad kam mėginti atskirti kai
mietį nuo įprastinių ir teigia
mų gyveninio sąlygų, spren
džiant jį į antrą ar penktą 
aukštą!”

Lietuvoje į tokį kraštutinu
mą dar, esą, niekas nepasišo
vė, betgi esą peršami kompro- 

4 ar 8 butų namai 
kaime. Tas, sako, “taip pat kve
pia dirbtinumu. Mes manome, 
kad konkrečiomis sąlygomis op
timalus kaimo gyvenamasis na
mas yra vienbutis sodybinis na
mas**.

Tačiau viri valdžios organų 
rūpesčiai esą sutrikti tik į dau
giabučių namų statybą. Vien
bučių statybą ne tik nesirūpi
na, bet ją ir apsunkina. O jei 
statomi, tai “dažniausiai pana
šūs į paprasčiausią dėžę”. (Elta)
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- BOLŠEVIKŲ vardas pirmą 
kartą pasigirdo rusų socialde
mokratų konferencijoje,Londo-

PrentMi*rataė kaina 8MS 
kantrai tvarte REDAKCINI KOMISIJA.

taktinių siekimų. Atstovų dau
guma (bolšinstvo) palaikė Leni-‘ 
no maksimalią programą ir me
todus? Bolševikai siekė visiško 
nuosavybės ir luomų sulygini
mo, darbininkų internacionalo, 
revoliucinės partijos, ginkluoto

tūros. Nuosaikesnieji atstovai, 
vadovaujami Martovo, likę ma
žumoje (menšistvo), siekė laips
niško socialinės santvarkos pa
keitimo, neversdami iš šaknų 
nei senosios tvarkos, nei pačios 
valdžios. Jie buvo taip pat in- 
teligentiškesni, blaivesnio pro-

BROOKLYN, N. Y. 11221 Rusijos bolševizmas atėjo kaip revoliucija prieš revoliucija

kare. Jiem priklauso užtarnau
ta pagarba, kad jie kovojo už 
tikrąją žmonių laisvę irs taiką.

, Lapkričio 11 ligi 1954 m. A- 
merikoje tebuvo minima kaip 
Paliaubų diena. Tą dieną 1918 
metais sustojo Didysis karas. 
Dabar jį vadiname pirmuoju,, 
nes išgyvenome dai antrąjį.

Kai pasibaigė pirmojo Didžio
jo karo naktis, kuri anuomet 
žmonėm atrodė tamsi ir glūdi, 
palyginti su ankstyvesniais ka
rais, tai Paliaubų diena rodėsi 
it koks saulės patekėjimas. 
Daug tautų, tarp ją ir lietuvių, 
po to karo atgavo laisvę, atsi
kūrė naujos nepriklausomos 
valstybės. Dėl to ii 1918 lap
kričio 11 buvo ilgai prisimena
ma, taip ilgai, kad ji, kaip Pa
liaubų šventė, pragyveno net ir 
antrojo Didžiojo karo galą.

Dar visus aštuonerius metus 
Amerikoje lapkričio 11 buvo 
švenčiama kaip Paliaubų diena, 
lyg antrasis Didysis karas ne
būtų pasibaigęs irgi paliau
bom 1945 gegužės 8. Deja, iš 
tos dienos neišaugo nauja Pa
liaubų šventė. Žmonės jautė, 
kad antrasis Didysis karas jų 
taikos troškimo nepatenkino. 
Jis prasitęsė šaltuoju karu ir 
tarptautinę padėtį tebelaiko į- 
tempęs. Po antrojo Didžiojo ka
ro tamsios nakties saulės pate
kėjimo nėra, ypač tom tautom, 
kuriom laisvė atimta ar jai rim
tai grasoma. Gi ne vienu laiku 
ir ne vienoj vietoj ir smulkes
ni karai tą įtampą dar labiau
išryškino.

Paliaubų dienos, kurią verta 
būtų prisiminti, dabar jau ne
turime jokios. Atrodo keista, 
kad ligi 1954 m. Paliaubų die
na vis dar buvo švenčiama, 
nors ji buvo jau seniai negyva 

. ir antrojo Didžiojo karo palai
dota. Sakytumei, lyg nebuvo 
norima suprasti žiaurios rea
lybės ir gyventi sudužusiom 
svajonėm. Tai suprasta tik 
1954 m., kai Paliaubų diena pa
keista diena Veteranų, kurie 
kovojo pirmajame ir antrajame

SIMAS SUŽIEDĖLIS kė spaudos, žodžio ir susirinki
mų laisvę; panaikino nepapras
tus teismus, mirties bausmę ir 
slaptąją policiją; paskelbė pla
čią amnestiją; legalizavo profe
sines sąjungas. Laikinajai vy
riausybei taip pat rūpėjo su
veržti išjudusį tamsųjį gaivalą 
ir palaikyti tvarką, bet tam už
daviniui pristigo guvios orien
tacijos ir ryžtumo. Ji buvo nu
versta rėklesnių ir veržlesnių 
bolševikų (1919IX 7). Po treje
to mėnesių jie pasivadino ko-

žmonių nepasitenkinimą laiki
nąja vyriausybe.

Laikinoji vyriausybė, ėmu * 
sis įvairių reformų, delsė tvar
kyti du degamus reikalus: ne
dalino valstiečių laukiamos že
mės ir nešaukė steigiamojo sei
mo. Reformos buvo žadamos, 
pagerėjus padėčiai fronte. Ke
renskis važinėjo po frontą ir 
stiprino kareivių dvasią, o tuo 
metu bolševikinė trijulė — Le
ninas, Stalinas ir Trockis —lip
dė savąjį vidaus frontą. Kūrėsi 

munistų (bolševikų) partija, ir savavališkai tvarkėsi darbi- 
kurios vardu jau per 50 metų 
teroru siekiama pasaulinės re
voliucijos. -

★

REVOLIUCIJAI, kurios grie
bėsi rusai karo frontui irstant, 
priešai vokiečiai buvo davę dvi 
atspirtis: marksistinę ideologiją 
ir leninišką strategiją. Pirmoji 
remiasi dėsniu, kad viską ap
sprendžia medžiaginis žmogaus 
būvis. Antroji vadovaujasi Leni
no taktika: “laikinės mūsų nuo
laidos tą pačią kovą pratęsia ki
tu pavidalu”.

Markso materialistinė ideolo
gija, kuri ugdė rusų revoliuci- 
ninkų kadrus dar caro laikais, 
buvo daugiausia importuota iš 
Vokietijos. Kas savam vokiečių 
krašte, ypač po Markso mirties 
(1883), neatrodė visuotinai pri
imtina, rusų kai kuriems inte
ligentams rodėsi išganymu ca- 
ristiniame režime ir socialinė
je nelygybėje. Dėl marksisti
nių pažiūrų, darbininkų kursty
mo ir pogrindinės veiklos dau
gumai veiklesnių revoliucinin- 
kų teko atsidurti Sibire arba iš
bėgti į užsieni. Kerenskio am
nestija sudarė sąlygas atsirasti 
Petrapily Stalinui iš Sibiro, 
Trockiui iš Amerikos ir Leni
nui iš Šveicarijos.

Leninas buvo karinės vokie- 
I čių vadovybės importuotas už

darame vagone ir aprūpintas 
pinigais (1916 IV 16). Vokie
čiams rūpėjo palenkti rusus pa
siduoti, nes prieš dešimtį dienų 
į karą išėjo Jungtinės Ameri
kos Valstybės. Leninas su savo 
programa ir taktika, ypač siekt 
mu taikos “be aneksijų ir kon
tribucijų”, vokiečiams buvo la
bai tinkamas agentas. Jisai pa
sirodė ir tinkamas perversmi
ninkas, kuriam nediegė širdies 

’ savo krašto nelemtis: jam vai- 
gen. kon. dr. P. Daužvardis ii Chicagos, Lietuvos atstovas Washingtone J. Kajeckas, pasiuntinybės patarėjas dėjosi iŠ Rusijos griuvėsių kil-
dr. St. Bačkis, Liet. Laisvės komiteto pirmininkas V. S idzikauskas, gen. konsulas A. Simutis iš New Yorkd. Siantl pasauline revoliucija.

Nuotr. v. Maželio Šiam tikslui turėjo aistrinti

aiškesniu skilimu, tačiau kele
rius metus palaikė tarpusavio 
ryšį ir ramstė vieni antrų revo
liucines pastangas, tesiginčyda
mi spaudoje ir pasitarimuose. 
Prieš pat Didįjį karą bolševikai 
sudarė savąją socialdemokratų 
darbininkų partiją (1912). Abi 
tos partijos dalyvavo Rusijos 
seime (Dūma). Karui kilus, abi 
pasisakė prieš karo veiksmus ir 
tą klausimą dūmoje svarstant 
iš posėdžio išėjo (1914 VIII 8). 
Bendradarbiavimas visai nutrū
ko karo veiksmam beeinant, nes 
dabar išsiskyrė ne vien progra
mos ir taktika, bet ir susirūpi
nimas savo kraštu.

Menševikai jautėsi esą rusai, 
savo šalies žmonės, kuriem ne
buvo vistiek, kaip karas baig
sis ir kokion padėtin pateks ru
sų tauta. Jiems rūpėjo karą 
baigti laimėjųnuarbent ne- 
katastrofišku, pralaimėjimu. 
Toks pat patriotinis nusiteiki
mas buvo ir vokiečių socialde
mokratų. Abi tos giminiškos 
partijos buvo pastatytos priešų 
pozicijon, kas bolševikams at
rodė socializmo išdavimas. Bol-

Panašiom progom prisimena
mi ir karo bei taikos klausimai.
Visi sutinka, kad taika yra ge- linkę bendrauti su kitokio

- nusistatymo žmonėmis. Bolševi
kai buvo siauro intelekto, gru
būs fanatikai ir rėkliai, laidę 
trauklius, bet neįgyvendinamus 
šūksnius; visame pasaulyje su
kurti visuotinę lygybę ir vi
siems žmonėms pasiekti aukš
čiausios gerovės.

Pirmosios rusų revoliucijos
metu (1905) abi tos grupės ne- šėrikams nerūpėjo likimas nei 
besusiėjo į vieną konferenciją savo tėvynės, nei jos žmonių, 
savo tėvynėje. Tai laikoma dar nes komunistų manifestu (1848)

resnis dalykas negu karas. Ta
čiau naujo Didžiojo karo nebu- 
vinfas dar nereiškia taikos; Vie- ~ 
nintelė ir tikra taika yra taika 
teisingume, čia ir skiriasi nuo
monės apie taiką ir karą. Tau
ta reikalinga daugiau negu tai
kingų principų, geros valios ir 
civilizuotų socialinių sistemų. 
Ji reikalinga kovotojų, kurie 
yra pasiruošę apsaugai prieš 
smurtą, kurie atiduoda savo gy
vybes, kad jų tauta ir jos prin
cipai išliktų gyvi.

Ir lietuviai turi savo vetera
nų, kovojusių ar tai Amerikos 
kariuomenėje, ar tai Lietuvos 
laisvės kovose. Daugelis nepri
klausomybės kovotojų bei įvai
rių okupacijų partizanų jau pa
sitraukė iš gyvųjų tarpo.

Nejauku prisiminti ta pro
ga svarstymus, kad anie kovo
tojai, gynę savo tautos laisvės 
principą, buvę beprasmės au
kos. Sukrečia tokių svarstymų 
materialistinis pobūdis, kai ne , 
tik tikima, bet ir gyvenimiškai į 
matoma, kaip anos kovoto- j 

'jų aukos įžiebė naujose karto
se meilę tam laisvės principui, 
dėl kurio anie lietuviai vetera
nai — sananoriai, partizanai— į 
kovojo, o ne vienas ir gyvybę j 
atidavė.

Reiškiam pagarbą tautos did
vyriam — kovojusiem ir tebe- 
kovojantiem, nukankintiem ir 
tebekankinamiem. Karštai tiki
me jų aukos pergale ir pras
mingumu. Kiekviena auka at
neša savo vaisių. Jei jaunojoj 
kartoj tautinė sąmonė gyvą, ar 
nebūtų prasminga šio lietuviš- ■ 
ko atžalyno tautinio gajumo 
pradžios ieškoti anų pasiauko
jusiųjų pavyzdy!

buvo pareikšta, kad “darbi
ninkai tėvynės neturi”. Leni
nas, gyvenęs Šveicarijoje, aš
triai puolė vokiečių socialdemo
kratus, prikišdamas jiems pro
letariato išdavimą, Kartu su 
šveicarų socialistu Robertu 
Grimmu 1915 išleido vadina
mąjį Zimmerwaldo manifestą: 
baigti karą “be aneksijų ir kon
tribucijų”. Vokiečių karo vado
vybė pasirūpino tą manifestą 
paskleisti rusų tautoje. Iš sklei
džiamo defetizmo, nuovargio 
ir griūvančios tvarkos ištvino 
antroji rusų revoliucija (1917).

Antroji revoliucija, apėmusi 
visų pirma Petrapilį, išsiliejo 
širšinu prieš monarchiją, kaip 
ir pirmoji po rusų-japonų ka
ro. Romanovų dinastija šį kar
tą nebėatsilaikė. Savo .300 m. 
viešpatavimą baigė caro Mikalo
jaus II atsistatydinimu.. Durna 
sudarė laikinąją vyriausybę 
(1917 m 16), pastačiusi prieky 
kunigaikštį Lvovą. Vienintelis 
iš socialistų (menševikų) buvo 
Kerenskis, teisingumo Aniniste- 
ris. Laikinoji vyriausybė mojo- 
si tęsti karą ir vesti kraštą į de
mokratinę santvarką. Ji sutei-

ninku, kareivių ir ūkininkų tary
bos (sovietai). Bolševikai bandė 
net perversmu siekti valdžios 
(1917 VII 16), bet nenusisekė. 
Jie buvo įsakyti areštuoti; Le
ninas pasislėpė. Visuomenės re
akcija pasirodė netikra ir 
drumsti, privertusi pasitraukti 
ministerį pirmininką Lvovą.

' Kerenskis, perėmęs jo parei
gas, paskui tapęs ir vyriausiuo
ju kariuomenės vadu (1917 IX 
15), nesuvokė bolševikų didelės 
grėsmės, • nerodė tvirtumo ir 
bolševikų neareštavo, laikyda
mas juos “parlamentarine opo
zicija”. Po keturių mėnesių, kai 
karo frontas dar labiau apiro, o 
Petrapilin priplūdo išvargusių 
ir dezertyravusių karių, bolše
vikinė “opozicija” perėmė Ke
renskio vyriausybės pozicijas 
(1917 XI 7). Perversmininkai 
nepabūgo griebtis ne tiktai 
areštų, bet ir žudymų. Marksis
tinę ideologiją ir lenininišką 
stragegiją jie dabar sujungė ir 
gavo kontrarevoliuciją.

KONTRAREVOLIUCŪOS var
du tiksliau yra vadinti tai, kas 
dėjosi Rusijoje pirmaisiais me
tais, bolševikams valdžią pa
sigrobus, ir kas sekė toliau per 
ištisus 50 metų, nebe vienoje 
tik Rusijoje. Mat, visa, kas 
buvo skelbta ir žadėta revoliu
cijos vardu, o didelės, masės 
žrridnių lūkuriuota ir už ką ko
vota — visa apversta išvirkš
čiai: žadėtoji žemė ir duona, iš
laisvinimas iš priespaudos, ver
giškų gyvenimo ir darbo sąly
gų panaikinimas, laisvė ir lygy
bė, demokratija ir taika. Ties 
visais tais žmonių siekimais iš
siskyrė žadiniai ir darbai, pro
paganda ir tikrovė; išsiskyrė' 
taip, kad ir ligi šiol nesusiei
na nė per plauką. Šiuo atžvil
giu yra reikšmingi paties Stali
no žodžiai: “Mes neraudama 
dėl nukirstos galvos plaukų”.

(Bus daugiau)

JURGIS JANKUS

PEILIO
AŠMENIMIS

TRUŲ VEIKSMŲ DRAMA

puškelio padeda atgal Akių nenusuka nuo tos 
vietos, kur išėjo Laima. Kambary tamsėja. 
Mėlynos šviesos spindulys krenta iš viršaus ir 
apšviečia tik Daugvydą ir stalą. Visa kita skęs
ta tamsoje. Iš dešinės pusės įeina Rasa. Juo
dai apsirengusi, juoda skarele užsigobusi, vei
das visiškai baltas.)

» /
LAIMA

Kaip naMaitė, išvaryta į kelią, kuriam galo ne
matyti.

DAUGVYDAS
Ir dar kaip nematyti! Ar tu manai, kad Karpen- 

ko irgi taip pat galvoja. Kad pavargom ir pradėsim 
vienas kitą išdarinėti, kad gautumėm ramaus poilsio? 
Ar turi kitokių interesų?

LAIMA
Nežinau. Gal ir tas, bet man atrodo, kad taip toli 

jis negalvoja. Jie tiki savo jėga. Vokiečius sutrempė, 
geležinę tvarką ii karto įvedė, o čia su žiupsneliu ne
susitvarko. Jis galvoja, kad jūs susipratot Aite gal tei
singiau, tu atėjai | protą ir mėgini išpirkti kvailys
tę jų norimu būdu. Prieš jų jėgą vistiek esame nulis. 
Baik, kas yra, aš atnešiu kavos.

(Staiga trumpam prispaudžia vyro galvą 
pria saus ir išbėga. Bėgdama, netoli durų 
nusibraukia ašaras.) *

DAUGVYDAS
(Nuseka Laimą akimis, pasismeigia šaku

te teigto gabalą, neša prie burnos, bet nuo

RASA
Trobos nebėra, bet pinarijos neišdegė. Raudonos 

daigų galvutės tik kyšo, tik kyšo iŠ Žemės. Ar tu žinai 
Daugi, kad pavasarį žemė gyvybe kvepia? Net ir kapo 
gilumoj.

DAUGVYDAS
Kodėl apie Karpenko ji kalte tokiu ramiu būdu?

RASA r
Gyvybės šaknys eina ligi pat žemės gelmių. Aš 

galvoju apie tautos gyvybę, kuri yra kitokia, kaip ma
no. Bet labiausiai už visa kita, norėčiau būti gyva ir 
auginti didelę šeimą. Tokią didelę, kad užtektų išlaiky
ti Lietuvos gyvybę.

DAUGVYDAS
(Pakelia akis į Rasą, kuri stovi visiškai ša

lia piritais žaizdama su jo plaukais.)

Ar tu manai, kad jie Laimą iš kalėjimo parsivežė 
tik mane į savo rankas įsivilioti?

RASA
Atsimeni, kai Lazdynėliuose tu mane atgynei nuo 

Antano. Ir apmušei, kai sakiau, kad norėjo mane pa
bučiuoti. Tada sakiau neteisybę. Bijojau, kad tu jo vi
siškai neužmuštom ir į bėdą nepatektum. Mes tada 
buvom tik vaikai, bet Antanas jau tada buvo ne
geras. Tada jis vertė mane irv sakė, kad tik iŠ kvai
lystės jo nenoriu. Sakė, tik mesk baimę, atsikratyk 
prietarais ir abiem bus smagu. Kad ne tu, būčiau jo 
neatsigynus.

DAUGVYDAS
Karpenko labai lengvai gali sunaikinti Antaną ir 

mane, paskum vienas daryti, ką nori su Laima. Ar 
Taima...?

RASA
Ir nužudė jis mane ne todėl, kad žinojau, kur 

jūs esate. Visi žinojo, kad aš nieko nežinau, ir jis žino- 
jo, bet Laimą tada suėmė, ir jam buvo gera proga 
savo darbą suversti jums. Tu juk žinai, kad Laimos 
aš niekada nebočiau įdavusi. Nors man ir buvo skaudu, 
kai tu ją vedei, ir pasiliko skaudu, bet įduoti niekada, 
niekada, niekada ...

DAUGVYDAS
Ar tu manai, kad jis vienaip ar kitaip ir Laimą 

sunaikins?

AUKSĖ
(Jam pradėjus savo klausimą, iš kairės, 

iš tamsos išeina Auksė. Ji taip pat visa juo
dai apsisukusi, tik veidas ir rankos tematyti. 
Ji prieina prie stalo ir pasiremia į jį žemyn 
nuleistų pirštų galais.)

Laimos sunaikinti niekas negali Gali išniekinti, 
gali nužudyti...

DAUGVYDAS
O kas yra išniekinti, kas nužudyti, jei ne sunai

kinti.

AUKSĖ
Antaną jie sunaikino. Jie sunaikino jį anksčiau, 

negu patys atėjo. Bet ne Laimą ir ne tave.

RASA
Ir ne mus. Kas žuvo už savo kraštą, gyvens per am

žius.

Aš žinau, žinau. Bet taip ilgai buvau pasirengęs 
žūti, kad nebemoku gyventi. Nebemoku galvoti apie 
gyvenimą.

RASA (
Nemeluok sau pačiam. Nieko tu labiau nenori 

kaip gyventi. Bet tave gąsdina gyventi ant peilio aš
menų, tave gąsdina gyventi jaučiant šaltą pistoleto 
vamzdį nuolat įremtą į pakaušį, tave gąsdina gyventi 
žalčio vingiais.

AUKSĖ •
Dar labiau gąsdina gyventi tarp jų, matyti, kaip 

jie smaugia tautą, ir nieko nedaryti.

DAUGVYDAS
Ar verta matyti ir gyventi? Aš buvau pratęs tuo

jau užkirsti kelią smaugimui, bent mėginau užkirsti. 
Bet taip nebeišeina. Net jeigu visi išeitumėm kaip vie
nas, nieko nepadėtų. Jiems būtų dar lengviau. Per dvi 
savaites visus sukimštų į sunkvežimius ir traukinius, po 
kitų dviejų savaičių gal liktų tik keli tūkstančiai gyvų 
su baisaus košmaro atsiminimu, bet pasaulis nė pirito 
dėl to nepajudintų, net nesužinotų, kaip nesužinojo li
gi šiol.

AUKSĖ
Užtat jums reikia gyventi.

RASA
Ir ant mūsų kapų auginti dinamitą.

AUKSĖ
Ateis diena, kai visa tauta turės virsti dinamitu.

RASA .
Arba turės atsisakyti gyventi sava valia.

DAUGVYDAS
Savo valia sakai? Ar nusileidimas prievartai gali

nu pavadinti tava valia? (nukelta į 4 psl.)DAUGVYDAS
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tik lietuviška, ‘Tai 
vienintelė lietuviška, ma
no matyta visame vonjųje. Yi- 

rusištos ir lietuviškos”.
“Mane nuvežė j “Neringos” 

viešbutį. Viešbutis ir kavi
nė labai gražiai dekoruota. Už

ATSIUSTA PAMINĖTI
Albertas Zebras — IŠEIVI

JA IR TAUTA, Tėviškės Aidų 
atspaudas, Melbourne, Australi
joje, 13 psL, kaina nepažymė-

I4ETUVIŲ IŠEIVIŲ SPAU
DOS METRAŠTIS, 1966, I, pa
ruošė Lietuvių Bibliografijos 
Tarnyba: dr. Z. Ašoklis, —ve
dėjas, J. Maldeikienė, J, Valai
tis. Išleido JAV LB Kultūros 
Fondas, 62 psl., kaina 2 dol.

vytis — LASS DIE TRAENEN 
IN MOSKAU; “Palik ašarok 
Maskvoje” vokiškas vertimas, 
išleido Ehrenwirth Verlag 
Muenehen, 216 psL, kaina ne
pažymėta.

FHatelicty Draugijos LIETU
VA biuletenis, Nr. 6, Nr. 7, 
skelbiamos įvairios žinios, su- 

ženklais. Redaguoja Eug. Pet-

ATSIT1K1MAS, Putnamo mer
gaičių bendrabučio leidinys, nr. 
1, spausdintas šafirografu, pa
čių mergaičių prirašytas, sure
daguotas.

zSano atvežtos Lietuvos žiemas
■ 11 ‘ ■ ■ ..x 1,1 ■' . 1 J1 .■',l 1 ■■J.......... 1 - lietuvį, kaip fietpų”. Grįžtant

Jonas Jasya. Nmi Undon« Conn, iš sporto šventėjos palydovė
' ' .— .■ jai papasakojo Neringos (ko-

»**■ SteiteĮ HllW»nH visur V Moteliuose. Pusė *

Mtufį* ir SteM»o. teartos vodtąs 4 rt- S2 te
~ Tai dvigubai brangiau negu A- *•

ga ji parodo ws .
men?oje’ vaitės įteiktą rūtą šakelę ir

vieną gėlytę, e taip pat ištrau
kia gal porą de&nčtų Vilniuje 
suvalgytų bjfcyąjtą vyšnių 
kauliukų ir jų penketą paduo
da man ir sako: “Pasisodink ir 
aš pasisodinsiu. Pirma bandys

Mfeitaė”'^rto"te^rtė“staS- ““ kambaryje i gėlėms skiną 
jonas, sakoma, talpina apie ,a!on*..Tal j*tėvų Žem“ 
25,<MM žmonių, buvo pilnas. Ją vy®nios* - j

... “g štaj, jmto Sitų vo
kelį, I jį aš ^ytiaa tau kiek 
mano atsivežta Lietuvos že
mės smilčių.Tįu iŠ netolimų 
Panerių”.

ponai: 4 valgiui — 5 rub. 50 
ji valgė dažniausiai neto

li “Neringos” esančiame “VR- 
maus” restorane fk viešbutis).

ypač paveikė pradžioje įvykęs 
raitelių šuoliais jojimas aplink 
aikštę. “Arkliai gražūs, jojikai 
taip pat Ir, kai aš juos stebė- 

va tai nekafin kokia. - “ jau, aš galvojau,kad gal tų 
tarPe yra ir palikuonys 

“Vilniaus restorane ji se- mano senelių augintų arklių”.
yjp yte ytey rt»l» w teiem
’»**■ » teJbejaa. Stefa Ju X, keliautoja kiek- 

rienoje vietoje matė ir jautė 
ką nors susieto su savo niekad 
nematytais seneliais ir prose
neliais.

Jai patikusi ir gimnastika, 
bet baisiai blogą įspūdį sudarė 
visur vyraujanti raudona spal-

ėmė posteringaųti: “Aš inži
nierius, aš žinau, kad Ameri
kos inžinieriai gerai uždirba, 
aš ir gerai uždirbu”. Ir tokie 
jo apygirčio sapaliojimai, Ele
nai, pirmą kartą atsidūrusiai 
Lietuvos restorane, šiek tiek 
sudrumstė vaizdą. Ir geriama 
Lietuvoje, Sovietuose ir sateli
tuose gerokai. Alus stipresnis 
už amerikoniškąjį. ‘Neringoje’ 
jo neparduoda. Vodka geriama

Gaidys — dail. Elenos Urbaftytta paveikslas Nuotr. L Degučio

“Vilniaus” restorane ji susi
pažino ir n viena lietuve, ku
ri sekančią dieną atnešė jai rū
tų šakelę ir bilietą į sporto 
šventę. Jodvi nuėjo. Tai “ju- 

dė, kad su tais kūjais-prieka- 
lais, ta kraujo spalva ir kariš
ka — policinė tvarka, nori
ma psichologiškai parblokšti,

Na, ir sakyk skaitytojau, ar 
tai nejautru? k aš pasimirš
tu, ko norėjau bausti, bet stai
ga vėl susigriebia:

— Tai, sakote, psichologiškai 
ten norima parblokšti ir nulie
tu vinti lietuvį. 0 kaip yra iš 
tikro? Ar okupantui sekasi?

Lietuviai’sav o dvasioje 
yra laisvi ir pinaoje eilėje yra 
lietuviais, okupantui atlieka tik 
“Hp Service”. Lietuviai labai 
nuoširdūs, bet baimingi, nes jie 
žino, kad jie stebimi ir kas jų

laukia. Kartą gatvėje susipaži
nau su vienu asmeniu. Vaikš- 
čiojoine ir kalbėjomės. Staiga 
pastebėjome, kad mus seka du 
vyriškiai. Kur mes tik pasu
kam, ir jie pasuka: mes į krau
tuvę, ir jie paskui, mes į ka
vinę^ ir jie į kavinę, mes į ki
tą pusę gatvės, ir jie iš pas
kos.” Tai sekliai — tarybinių 
piliečių ir turistų uodegos, ku
rių, niekas negali atsikratyti ir 
kurių Vilniuje pilna, žmones 
sekdami, jie slaptai fotografuo
ja z

Viešbučiuose įtaisyti sekimui 
mikrofonai. Apie tai ją įspėjo 
kitas lietuvis. Jis jai sakė, kad 
“Neringoje” mikrofonai 
yra tikrai. Elena spėja, kad 
mikrofonas buvo įrengtas radi
jo aparate.

“Mano širdis krauju pasrū
va”, — tęsia toliau Elena, kai 
aš matau Vilniuje tiek prigrūs
ta rusų, kurie būdami'daug že
mesnės už lietuvius kultūros, 
yra lietuvių tautos viešpačiai. 
Yra nemažai ir lenkų. Rusai ir 
lenkai mėgsta Vilnių ir Lietu
vą, nes čia yra daug aukštes
nis gyvenimo standartas. Ru
sai, išgyvenę Lietuvoje daug 
metų, nekalba lietuviškai. Ru
są atskirsi nuo lietuvio iš el
gesio: rusas gatve eina stum- 
dydamasis, užkliudęs neatsipra
šo,, valgyklose garsiai šaukia į 
padavėjas, valgydamas čiaukši 
ir šnarpščioja, alkūnės ant sta
lo, kojas makaluoja. Nekul
tūringi”.

(Bus daugiau)

SIBIRO LIETUVAIČIŲ MALDAKNYGE 
JAU PASIRODĖ LENKŲ KALBA

Šiomis dienomis jau gauta 
“Marija, gelbėk mus” lenkiškai 
“Maryjo, Ratoj Nas”. Ją Londo
ne išleido Liet-Lenkų A. Mic- 
kevičisu Vardo Draugija. Dau
giausia pastangų ją išleisti į- 
dėjo P. Baublys, judrusis lie
tuvių veikėjas Londone. Kny
gelė nedidelio formato, 80 psl. 
Viršeliai papuošti Aušros Var
tų nuotraukomis, viduje o- 
riginalo nuotrauka. Kny
gelei įvadą parašė vysk. VI. Ru- 
bin, Lenkijos Primo delegatas 
lenkų emigracijos sielovadai. 
Tai yra gana įtakingas Romoje 
vyskupas, kuriam šv. Tėvas bu
vo pavedęs suorganizuoti vys
kupų sinodą, įvykusį šiais me
tais Romoje. Vysk. Rubin apie 
Sibiro lietuvaičių maldaknygę 
taip rašo: “Ne be susijaudinimo 
rašau šį įžanginį žodį į lenkų 
kalbą išverstai maldaknygei 
“Marija, gelbėk mus”, prieš ke
letą metų parašytai asmenų, pri
klausančių mums broliškai lie
tuvių tautai.

ši maldaknygė atsirado labai 
sunkiose sąlygose, kai ištikima 
Dievui ir Tėvynei lietuvių tau
ta n pasaulinio karo metu at
sidūrė didelių įvykių sūkuryje.

Kaip Babilono nelaisvės lai
kais Dievui ištikima tautos sie
la šv. Knygose išdėstė Die
vui savo kančias, pastangas ir 
ilgesius, taip ir čia turim ken-

čiančių katalikiškos tautos 
žmonių surašytą pasikalbėjimą' 
su Dievu.

Kaip Babilono nelaisvė ir 
grįžimas iš jos į Šventąją Že
mę buvo Kristaus mirties ir 
prisikėlimo vaizdas, taip ir 
krikščionių kančios įgauna pras
mės tik Kristaus kančios švie
soje, tapdamos tarpininkėmis, 
vedančiomis į prisikėlimą.

Tos maldaknygės rytmetinė 
ir vakarinė malda įveda mus į 
apmąstymą šventų mišių au
kos, kuri yra tikru atkūrimu 
Paskutinės Vakarienės ir Kris
taus kryžiaus aukos. Pasisaky
mai tų kenčiančių žmonių, ku
rie noriai neša savo kryžių už 
Kristų, parodo didelę jėgą krikš
čioniško gyvenimo, įjungto į 
mūsų Atpirkėjo išganymo pla
ną. Ta pati mintis, kiek toliau z 
pakartota Kryžiaus Kelių ap
mąstymuose, sudaro gilią šio 
maldaknygės prasmę. Pridėtos 
prie jos maldos į gailestingąją 
Dievo Motiną, šventą Juozapą 
ir numylėtus šventus globėjus 
sudaro vertingą rinkinį, kuria
me galima rast daug šviesos ir 
paguodos įvairiuose gyvenimo 
atvejuose, o ypatingai tada, kai 
mus ištinka kančia.

ši maldaknygė yra kelias, ve
dąs mus iš mūsų kančių pas 
Tą, kuris yra mūsų Gyveni
mas ir Prisikėlimas.” K.LJ.

PEILIO AŠMENIMIS
(atkelta iš 3 psl.)

AUKSĘ
Tai vaitos netekime, mano broliuk. Tai įsijungi- 

' mes, ėjimas kariu dėl ėjimo-

DAUGVYDAS
(Krūpteli.)

O'ką gi aš rengiuosi daryti? Ęą Laima, ką visi 
kiti, kurie išsiskirsto pasislėpę po svetimais vardais 
slėptis svetimose vietose. Ar tai ne mėginimas eiti kar
tu? Arba žuvimas ne iš karto? • ■

BASA ’
(Tebežaizdama Daugvydo plaukais.)

Ne, Dengi, to jr perėdamas nemeklto nueiti km** 
ta. GraičiM pntonkii žaMto vtognHaą, bet nenueisi Ir 
Laimą MRfflr Neto a| jos to nemigau,. kem savo

WMa m tavęs vbtoto, M M tviria. Gal tvk- 
tea*tovi«Mneir Askaę-

AUKS8
Mes atidavėm ravo dalį, kokią turėjom, jūs ati

duosite savo.

RASA
Kol mūsų kapai tas gjnri jūR nikame, tarta bus

AU« ’
Išmoks būti sukta, vingri, kaip vijūnas pro gru

bius pirštus mokanti išslysti ir dumble panirti, bet gy
va. •................

RASA
Kad MtčjM momentui, sprogtų kaip atominė bom- 

ba. •

AUKSf
Ne sunaikinimui, bet kaip pumpuras pavasarį.

DAUGVYDAS
Gyvenimui Žinau, gyvenimui Gyveniman per melą, 

per apsimetimą. Bendradarbiauti su melu ir pasilikti 
save teisybės pusėje. Tą gali ištverti vienas žmo
gus, brt — visa tauta? Ir laikui atėjus sprogti su 
triuškbMmčia jėga. Bet turi ištverti. Turi ištverti ir 
Sa, ir SRūre, ir Kazachstane. Tūri, bet kaip ilgai...

' (Daugvydui pradėjus kalbėti, moterys iš 
lengva dingsta tamsoje. Troboje švinta.)

LAIMA
(įeina su kava.)

Kalbiesi pats su savim?

DAUGVYDAS
Ne, ne su savimi.

LAIMA
(Stabteri ir greitai pažiūri į langą.)

DAUGVYDAS •
Kalbu su draugais. Nežinau prieš gerą ar ne, bet 

jie lanko mane ir lanko. Ir Ąžuolas, ir Beržas, ir žalas 
to Rasutė. Su pavasarine gyvybe pakito iš ž^nės, ir to
kie geri ir atlaidūs. Visą naktį buvo prie manęs, ir 
kai tik tu išeini, jie vėl čia su tokiom keistom min
tim, kokių man niekada nė į galvą neateidavo.

* * . - * - . ■ . '■ ■

LAIMA
Aš irgi dažnai galvoju apie juos, ir ką jie sakytų, 

jeigu matytų mane, vaikščiojančią pas Karpenko...

DAUGVYDAS
Bet aš negalvoju. Aš juos matau ir kalbuosi, nors 

tiesioginio atsakymo į savo mintis negauna.

LAIMA
Ne, Daugi, tu ir išvargęs ir eini į pavojingesnį gy

venimą, negu partizado. Sunku skirtis su tiesumu ir 
pasilikti tiesiam. Ar manai, kad man nesunku. Daug 
kas mane jau tikriausia parsidavėle laiko, žodžiu dar 
nemetė, bet iš akių matau.

DAUGVYDAS
O jeigu ir mestų?

LAIMA
Nuryti reikėtų, žodžiu netikės, gal kada įtikės 

darbu.

DAUGVYDAS
O Basutė tavęs nesmerkia. Ji žmto, kad tu su jais 

nenueist

LAIMA
(Nustebusi.)

Basutė? Klausyk, Daugį...

DAUGVYDAS
Manyk, ką nori. Ji tikrai ką tik čia bvnr to Mkė, 

nors ji tavęs to nemėgusi, kam kelią jai į mane pa
stojai, bet vistiek ji tavim ^tikinti, nes ta esanti tvir
tesnė ir už ją ir iri Auksę.

LAIMA
Dauguti, tu sapnus sumaišai su tikrove.

DAUGVYDAS
Tai ar tavim pasitikėti negalima?

LAIMA
Ne, aš ne apie tą. Man rupi tų, kaip su savo tie

sumu galėsi gyventi tarp melo.

DAUGVYDAS
Ne aš pirmas. Daugelis jau gyvena, tutintas per

dvejis metus spėjo pasidaryti apskrities vykdomo ko
miteto sekretorium. Sako: miške slėptis nebesaugo, 
slėpsiuos partijoj, bet mane dar atsimins. Ir dabar 
per jį turiu visiems vyrams legalizavimosi dokumen
tus.

LAIMA
(Žaisdama pirštais plaukuose, panašiai, 

kaip žaidė Rasa,)

Nežinau, ar taip gera. Tas yra mūsų prigimty, bet 
ar visa gera, kas yra įgimta. Sunaikmti rusų nesunaikin
sime, to iš savo krašto neišvysime, bet turim augti 
patys ir auginti savo vaikus taip, kad būtų kietesni už 
titnagą ir gudresni už velnią.

DAUGVYDAS 1^,
Ir kad progai atėjus sprogtų, kaq> atominė bomba.

LAIMA
TMa būrin gyvi Nė kaip fiata, bet kaip tauta.

DAUGVYDAS :
Ar tu žinai, kas mane visiMod atvertė | tavo pusę?

LAIMA ■’ .
Žinau tik visas, kad tau buvo ueteugva.

•' ‘ ’
DAUGVYDAS

. Rąsutė.

LAIMA
Tu vėl apie ją.

DAUGVYDAS
Ką tflc dabar. Taip pat žaidė su mano plaukais...

(Staiga pakeisdamas toną.) 4

Ar nemanai, kad reikėtų padoriai apsikirpti (bBnglsrt į 
lojaliu Kandies draugų tarpą?
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LIETUVIŲ PASISEKIMAS TARPTAUTINĖJE PARODOJE
Spalio 21-22 Chicagoje, Na

vy Pier, tarptautiniame pasiro
dyme dalyvavo ir lietuviai. Lie
tuvių grupę atstovavo ir orga
nizacinius darbus įvykdė LB 
Marųuette Parko apylinkės val
dyba (J. Vaičiūnas — pirm., J. 
Vepštas — vicepirmininkas. K. 
Radvila, D. šukelis, K. Rožans- 
kas, L. Naglius, E. Litvinas ir 
V. Diminskis).

Valdyba pavilijonui organi
zuoti pakvietė dail. K. Veselką. 
Dailininkas per trumpą laiką 
sukūrė įspūdingą paviljoną, 
pritraukusį amerikiečių ir kitų 
tautybių dėmesį. Pats paviljo
nas, jeigu ir nebuvo pats ge
riausias (kas gali tą išspręsti?), 
tai tikrai buvo vienas iš pir
maujančių.

Lietuviškų kepsnių skyriui 
buvo pakviestas Brighton ke
pyklos savininkas A. Mackevi
čius. Jo paruošti kepsniai savo 
gausumu ir turtingumu išsisky
rė iš kitų tautų, dėl to parda
vėjos turėjo gerokai paprakai
tuoti,, kad spėtų parodos lanky
tojus aptarnauti. Vikriai sukosi 
pačios valdybos narių žmonos, 
talkininkaujamos savo drau - 
gių ir Neries sporto klubo mer
gaičių bei Aušros Vartų tunto 
skaučių. Prie progos norėtųsi 
tarti A.Mackevičiui šiltą žodį. 
Jis pats yra pačios jauniausios 
mūsų kartos atstovas, tik nese
niai perėmęs prekybą iš tėvo, 
tačiau Bendruomenės reikalam 
visur padeda ir padaro didelių 
nuolaidų.

Paviljone budėjo skautės aka- 
demikės, vadovaujamos pirmi
ninkės Živilės Paliliūnaitės. LB 
tarybos narė Dalia Tallat Kelp
šaitė daug prisidėjo prie skau
čių suorganizavimo.

Skautės teikė svečiam infor
macijas apie Lietuvą, be to, da
lino specialiai išspausdintus la
pus, kurių tekste atsispindėjo 
mūsų tėvynės vargai ir rūpes
čiai.

Abi dienas lietuvišką progra
mą atliko I. Smieliauskienės 
vadovaujama tautinių šokių 
grupė Grandis, sukėlusi dide
lių ovacijų-žiūrovuose. Maža to, 
šokėjai po oficialios programos 
susirinko prie mūsų paviljono 
ir vėl pašoko kelis šokius. Apie 
paviljoną vėl buvo susirinkusi 
tūkstantinė

Iš šalies
lietuviškojo skyriaus rengėjai 
padarė viską, ką per trumpą lai
ką sugebėjo, nes visi trys sky
riai puikiai reprezentavo Lie
tuvą. Sakau, per trumpą laiką, 
nes paroda buvo numatyta 
lapkričio viduryje, tad tam lai
kui ir buvo ruošiamasi. Tik 
prieš dešimtį dienų paaiškėjo 
parodos datos pakeitimas.

Amerikos Lietuvių Taryba 
stipriai prisidėjo prie pasiseki
mo, paskirdama 150 dol. rek
laminių! leidiniui spausdinti. 
Tik tokiu gražiu bendradarbia
vimu galima pasiekti teigiamų 
rezultatų.

Didelis parodos rengėjų ne- 
pramatymas, kad kavinės buvo

atskirtos nuo paviljonų. Pav., 
Lietuvos paviljonui vieta buvo 
paskirta bent mylios nuotolyje 
nuo kavinės. Tad ir ryšys bu
vo labai sunku išlaikyti tarp pa
viljono ir kepsnių stalų. Valdy
bos nariai vos ne tekini laks
tė iš vienos vietos į kitą.

Dar viena smulkmena. Kada 
po parodos atidarymo burmist
ras Daley pradėjo lankyti tau
tybių skyrius, amerikiečių ir at
skirų tautybių fotografai fiksa
vo. Pasigesta tuo metu mūsų 
fotografo. Burmistras buvo su
stabdytas ir mūsų kavinėje, 
kur jam buvo įteiktas lietuviš
kas tortas. Sustojo ir prie lie
tuvių paviljono, kur budinčios 
mergaitės įteikė knygą apie 
Lietuvą. Burmistras pasisveiki-

no su paviljono organizatoriais, 
bet nebuvo kam iš lietuvių už
fiksuoti. Nebuvo net Lietuviai 
Televizijoj atstovo. Jeigu Lie
tuviai Televizijoj vadovybė nu
siskundžia, kad sunku sudaryti 
lietuvišką programą, tai vis dėl
to turėjo ateiti į parodą ir pa
rodyti savo programoje Lietu
vos reprezentacinį reikalą. O 
jis visiem tikrai būtų buvęs įdo
mus. -
Čia nėra koks priekaištas Lie
tuviai Televizijoj programos 
vadovybei, tik norima pasakyti, 
kad jau vieną programą būtų 
buvę galima sustiprinti, paro
dant lietuvių atstovavimą tarp
tautinėje parodoje. Lietuviai 
Televizijoje — būtinai remtina 
programa. V. Sk.

minia.
žiūrint atrodo, kad

WATERBURY, CONN.
lo diena skelbiama lapkričio 
11.

Padaryti žygiai, kad šį atsi
šaukimą paminėtų apylin - 
kės miesteliai, jų laikraščiai ir 
kai kurios bažnyčios.

Spalio 7 LB apygardos ir apy
linkės pirmininkų posėdy nu
tarta pagal galimybes imtis pa
našių žygių ir kitose Conn. 
valstybės kolonijose.

Ryšium su komunistinės re
voliucijos sukaktimi lankričio 
8, trečiadienį, šv. Patricko pa
rapijos (daugumoje airių) šv. 
Vardo draugija rengia Viliaus 
Bražėno paskaitą “Komuniz
mas — čia ir ten, dabar ir ta
da”.

Vilius Bražėnas spalio 20 da
lyvavo WATR — kanalo 20 pro
gramoje “Open Mike”. Buvo 
diskutuojamas Vietnamo karas 
ir Jungtinių Tautų įtaka tam 
karui. Jis atstovavo Waterburio 
apylinkės antikomunistinę orga
nizaciją — Americanism Fo- 
rum. Jis buvo pakviestas kaip 
pats patyręs komunizmą ir bu
vo prašomas, -daryti sugretini
mus.

Herbertas Šiugžda, praleidęs 
atostogas Waterbury, vėl išvy
ko į Vietnamą, kur jis anks
čiau kariavo vienerius metus. 
Balandžio mėnesį buvo sužeis
tas, du mėnesius praleido spe
cialiose pareigose ant vieno lai
vo.

Jis yra gimęs Augsburge, 
Vokietijoje, 26 metų į JAV at
vykęs tik 1961. Prieš dvejus 
metus išėjo į kariuomenę, tar
navo Okinavvoj, Japonijoje, 
Korėjoj, Panamoj. Atostogau
damas Waterburyje jis buvo 
Lietuvių Moterų Klubo baliaus 
garbės svečias. Apie jį parašė 
“Waterbury Republican” laik
raštis.

St. Šalkauskio ir Putino 
minėjimas

Vietos ateitininkų iniciatyva 
lapkričio 5 šv. Juozapo parapi
jos salėje paminėtas prof. St. 
Šalkauskis, filosofas, ateitinin
kų ideologijos autorius, ir šiais 
metais miręs poetas Mykolaitis- 
Putinas.

Minėjimą pradėjo sendrau-

Atsišaukimas amerikiečių 
spaudoje

Waterburio lietuviškos orga
nizacijos ir pavieniai asmenys 
sutelkė lėšų drauge su keliom 
amerikiečių antikomunistinėm 
organizacijom lapkričio 11 įdė
ti vietiniame laikraštyje Citi - 
zens For Freedom koordinaci
nio komiteto platinamą atsišau
kimą, kuriame skelbia gedulo 
dieną ryšium su komunizmo re
voliucijos sukaktim. Kadangi 
lapkričio 7 Waterbury vyko 
miesto valdžios rinkimai, gedu-

Baltimores žinios
Grižkim prie Dievo — Back 

to God mišios, kurias kasmet 
užprašo Amerikos legiono orga
nizacijos lietuvių postas, šiemet 
buvo lapkričio 5. Mišiose daly
vavo legionieriai, jų pagelbinin- 
kės ir kitos organizacijos. Mi
šias aukojo kapelionas kun. A. 
Dranginis. Jis pasakė ir pritai
kytą pamokslą. Tokiu būdu le
gionieriai prisideda prie sąjū
džio — grįžti prie Dievo ir da
lyvauti savo tikėjimo pamaldo
se. Per tas mišias giedojo vai
kų choras.

Metinė šv. Alfonso parapijos 
vakarienė bus lapkričio 12 mo
kyklos salėje. Pradžia 5 vai. Vi
si lietuviai kviečiami dalyvauti 
šioje vakarienėje, nes tai gera 
proga visiem susitikti drauge ir 
paremti savo parapiją. Vakarie
nei pagaminti skanūs valgiai. 
Šokiam gros geras orkestras.

Lietuviškos mišios būna 8:30 
v. Lietuviškai kalbamas ir ka
nonas — nekintamos mišių da
lys. Paprastom dienom mišios 
aukojamos anglų kalba.

Stebuklingo medaliko nove- 
na šv. Alfonso bažnyčioje pra
dedama lapkričio 13 ir tęsis iki 
lapkričio 21. Pamaldos bus lai
komos tris kartus per dieną. 
Visus pamokslus sakys vienuo
lis pasijonistas kun. Maurice 
Sullivan. Kasmet šiose novenos 
pamaldose dalyvauja labai daug 
žmonių.

Jonas Obelinis

J

Waterbury, Conn., lapkričio 5 paminėtas St. Šalkauskis ir Putinas. Nuotraukoje iš k. j d. V. Vaitkus — atei
tininkų sendraugių pirmininkas, meninės programos dalyviai: akt. V. Valiukas. K. Baltrušaitytė, pianistas

V. Vasyliūnas, sol. V. Balčiūnienė. Nuotr. V. Mąželio

Lietuvos paviljonas tarptautinėje parodoje Navy Pier Chicagoje. Prie stalo LB Marquette parkoiždininkas
K. Rožauskas su budinčiomis skautėmis. Nuotr. V. Vaičiūno

Lietuviškų kepsnių stalas apgultas tarptautinėje parodoje Chicagoje Nuotr. Vaičiūno

.M

LIETUVIŲ FONDO NARIAI
Regi-

akto- 
New

gių pirmininkas Viktoras Vait
kus. Paskaitą apie St. Šalkaus
kį ir Putinątškaitė J. Brazai
tis. Programai vadovavo 
na Vaitkutė.

Putino eilių deklamavo 
rius Vytautas Valiukas iš
Haveno ir Karilė Baltrušaitytė 
iš New Yorko. Dainavo solis
tė Violeta Balčiūnienė iš Bosto
no, akomponavo Vytenis Vasy
liūnas.

Scenoje buvo išstatyti St. Šal
kauskio ir Putino portretai, 
piešti P. Jurkaus, ir stilizuotas 
ateitininkų ženkliukas, išplau
tas iš kardono.
Minėjiman atsilankė apie pus

antro šimto žmonių. Minėjimas 
praėjo kultūringa nuotaika. 
Po visos programos svečiai pa
vaišinti kavute.

LOS ANGELES, CALIF.
Tradicinis jūrų skautų balius 

įvyks lapkričio 18, šeštadienį, 
8 vai. vak. šv. Kazimiero lietu
vių parapijos salėje. Trumpa ir 
nauja muzikinė programa, šo
kiai ir vaišės.

A.L.T. s-gos Los Angeles sky
riaus iniciatyva lapkričio 25 d. 
7:30 vai. vak. Tautinių namų sa
lėje yra ruošiamas buvusio JV 
pasiuntinio nepriklausomoje 
Lietuvoje Owen J. C. Norem 
knygos “Timeless Lithuania” 
antrosios laidos pristatymas 
platesnei Los Angeles lietuviš
kai visuomenei. Pobūvyje žodi 
tars pats knygos autorius ir 
garbės gen. konsulas dr. J. 
Bielskis.

Šv. Kazimiero lietuvių para
pijos bazaras spalio 22 praėjo 
labai sėkmingai. Pasitaikius la
bai gražiam orui, žmonių daly
vavo ir iš tolimesnių apylinkių, 
kaip Indio, Yucaipa. San Die
go ir Santa Barbara. Bendros 
pastangos atnešė 6.010 dol 
gryno pelno. Paskutiniu laiku 
šv. Kazimiero lietuvių parapija

Spalio mėn. Lietuvių Fondas 
padidėjo šiais naujais fondo 
nariais:

Po $1,000.00 aukojo: Jonas ir 
Aldona Saudargai, W. H. Blo
že, D.V.M. ir Jonas Krišto - 
laitis; $500.00: a. a. Zenono (pa
vardės prašė neskelbti) atmint, 
įnašas; $200.00: dr. Henrikas ir 
Elena Armanai; po $150.00 mo
kyt. a.a. Felikso Kudirkos ir a. 
a. Aldonos Girdauskienės at
mint. įnašai; -111.00; a.a. Jur
gio Eidukevičiaus atm. įnašas; 
po $100.00: Stasys Liepas, inž. 
dr. Jonas ir Bronė Kuodžiai, K. 
Dėdinas (V. Vokietija), Neži
nomo Lietuvos šaulio įnašas, a. 
a. Vlado ir Emilijos Pūtvių at- 
min. įnašas, Antanas P. Šapar- 
nis, Marija Damijonaitytė, Tel
šių gimnazijos mokytojų ir mo
kinių kankinių vardo įnašas, 
Vytautas ir Jada Girniai, Al
fonsas ir Ksavera Pimpiai, a.a. 
Juozo Rudoko atm. įnašas, Juo
zas Turčinskas, a.a. Kazio žiž- 
minsko atm. įnašas, a. a. dr. 
filosof. Justino Tumėno atm. į- 
našas. a.a. Kazimiero ir Pul-

cherijos Gabalių atm. įnašas, 
kun. Viktoras Dabušis ir Vin
cas Žinąs (7 mėn. amžiaus), jo 
krikštynų proga senelis Vladas 
židžiūnas anūką Vincą įrašė į 
LF narius.

paveldėjo 47.0 0 0 dol. iš a.a. 
Elzbietos Maišienės- Mashens. 
mirusios 1949. Šio palikimo ir 
bazaro pelno dėka numokėta 
didelė parapijos skolos dalis. 
Šiuo metu parapijos skola liko 
tik 29.000 dol.

Eugenija Bertulienė, muzi
ko Juozo Bertulio žmona, gy
venusi Los Angeles ir dirbusi 
International aerodrome, spa
lio 20 išvyko atostogų i Pietų 
Ameriką. Ant rytojaus gauta te
legrama. kad E. Bertulienė 
staigiai mirė Buenos Aires 
mieste. Laidoti parvežta i Chi- 
cagą. kur gyvena velionies vy
ras. Los Angeles liko sūnus A- 
leksandras ir duktė Irena su 
šeimomis. — L. ž.

— Pniladolpni jos mokslei
viai ateitininkai lapkričio 25, 
šeštadienį, šv. Andriejaus para
pijos salėje (19 ir Wallace Sts.) 
rengia jaunimo šokių vakarą. 
Maloniai kviečia visą Philadel- 
phijos jaunimą. Be to, laukia
ma atvažiuojančių svečių iš N. 
Yorko, Baltimorės, Washingto- 
to ir kitur.

— Dail. Elenos Urbaitytės 
tapybos kūrinių paroda lapkri
čio 4-12 vyksta Čiurlionio Gale
rijoje, Chicagoje.

— JAV LB centro valdybos 
pirmininkas Bronius Nainys su
daro ir JAV LB penktoji taryba 
patvirtino šios sudėties centro 
valdybą: kun. Jonas Borevi- 
čius, S. J. — vicepirmininkas, 
Valdas Adamkavičius — vice
pirmininkas visuomeniniam ry
šiam, Stasys Džiugas — sek
retorius, Kostas Dočkus —fi
nansų reikalų vedėjas ir iždi
ninkas, Anatolijus Kairys —kul
tūros reikalų vedėjas ir Kul
tūros Fondo pirmininkas. Jo
nas Kavaliūnas — švietimo rei
kalų vedėjas ir švietimo Tary
bos pirmininkas, Petras Petru- 
šaitis — organizacinių reikalų 
vedėjas, Antanas Šantaras —in
formacijos reikalų vedėjas, Da
lia Tallat Kelpšaitė — jaunimo 
reikalų vedėja ir Povilas žum- 
bakis — specialių uždavinių 
dejas.

— Italijos lietuviai tėvai 
leziečiai sutinka savo kaštu
spausdinti bei platinti lietuvių 
kompozitorių parašytas lietuviš
kas mišias bei sezonines gies
mes pagal bažnytinių metų lai
ką. Kreiptis adresu: Instituto 
Salesiano Lituano, Castelnuovo 
Don Bosco, Asti, Italy.

— J. P. Žukauskui-Sharkey, 
pasauliniam bokso čempijonui, 
spalio 26 sukako 65 m.

" ‘aūTžiaus. Jis dabar gyvena 
ping, New Hampshire.

— Lietuvių Fondo narių 
važiavimas įvyks lapkričio
sekmadienį, 9 vai. ryto Chicago
je, 5643 So. Western Avė., Ter- 
ry banketų salėje.

— Solistės Valentinos Koje
lienės koncertas Washingtone 
įvyks lapkričio 12 Corcoran 
Gallery of Arts auditorijoje. 
Plačios apimties programon į- 
eina ir lietuvių kompozitorių 
kūriniai. Solistei akomponuoja 
Frederich Schauwecker, kuris 
tarptautinėj muzikos scenoj lai
komas žymiu amerikiečių mu
ziku — veteranu.

vc-

sa- 
iš-

Tuo laiku savo įnašus padidi
no:

Juozas ir Anelė Januškevi- 
čiai iki $400.00, Jonas ir Ber
ta Kelertai iki $1000.00, a. a. 
Algirdo-Kazimiero Kriaučiūno 
atmint. įnašas iki $200.00, An
tanas ir Lidija Vadopalai iki 
$313.94, Anglijos Lietuvių Klu
bas Chicagoje iki 8500.00, dr. 
Jonas ir Jadvyga Jusioniai 
iki 8300.00, Teofilė Mickevičie
nė iki $120.00, dr. Petras ir 
Laima Žemaičiai iki S30 0.00, 
inž. Paulius ir Stasė šlapeliai 
iki $300.00.

Spalio 31 LF pagrindinio ka
pitalo buvo $381, 264.17.

am-
Ep-

su-
26,

IEŠKOMAS
Viktoras Būtėnas, Justino sū

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

ieško se- 
Bikas, ki- 
Juodupės 
apie Vik-

IŠ LIETUVOS VYČIŲ VEIKLOS

Nancy

pirmi- 
iš Pa

Cleveland, Ohio. — Lietuvos 
vyčių centro valdyba posėdžia
vo spalio 21 Hollenden House. 
Posėdį sukvietė ir malda pra
dėjo pirmininkas Aleksandras 
Wesey. Posėdžio protokolo su
rašyti buvo pakviesta 
Kober iš Great Necko.

Sveikino vyčių garbės 
ninkas prof. A. Aleksis
terburio. Conn. Taip pat susi
rinkime dalyvavo: Joseph Pau- 
lukonis, Helen Zinimer. Irene 
Šankus— visi iš Chicagos. Stan
ley Vaitkus iš Daytono. Ohio, 
Stella Sankal ir Juozas Sadaus
kas iš Clevelando. Ohio. Lar- 
ry Svelnis ir Albert G. Jaritis 
iš Bostono, Edvvard Pavis iš 
Youngstovn. Ohio. dvasios va
das kun. Viktoras Kriščiūnevi- 
čius iš Detroito. Mich.. ir šių ei
lučių autorius.

Viešbutis buvo pakabinęs

plakatą, kuriame buvo Įrašyta: 
Welcome Knights of Lithuania.

Iškelta daug įvairių idėjų, 
kalbėta apie šventes, apie kon
stitucijos pakeitimą. S. Vaitkus 
ragino daugiau domėtis Daina
vos stovykla. Centro valdyba 
šiai stovyklai paremti paskyrė 
100 dol. ’

Kitas centro valdybos posė
dis bus sausio mėnesi Chicago
je. Posėdis baigtas malda, ku
rią sukalbėjo kun. Kriščiunevi- 
čius. Kitą dieną, spalio 22. šv. 
Jurgio bažnyčioje buvo mišios 
už mirusius narius. Mišias auko
jo ir pamokslą pasako kun B 
Ivanauskas. Pusryčių metu, ku
rie buvo tuoj po pamaldų, va
dovavo Juozas Sadauskas Pasa
kyta keletą kalbų šia proga dė
kojame Clevelando vyčiam už 
tokį malonu ir nuoširdų priė
mimą bei vaišingumą F.V.
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8 doL — R. Šimelis, BeDe- 
. ville, N. J. -

Po 6 doL — V. Kazakaitis, 
, So. Boston, Mass., dr. A. Ase* 
- lis, University Hts. Ohio.
• Po 5 dol. — V. Geibavi- 
; fius, B’klyn, N.Y., L Dičpini-

gaitienė, Woodhaven, N.Y., N.
• Petkevičius, Wantagh, N. Y., 

B. Baroniunas, N. Hyde Pk. N.
i Y., B. Jonušas, Omaha, Nebr.
1 .A. Zizminskas, Racine, Wisc.,

J. Staškus, B’klyn, N. Y., A. 
Davis, Linden, N.J.

Po 4 dol. — W. Aglan, Phil- 
. lipsburg, N.J., J. Girevičius, St. 

Catharines, Ont.
Po 3 dol. — S. Giafsas, Whi- 

te, U. Matulionis, M. Klosis, T. 
T ~ Liveikienė, B’klyn, N.Y., E. Ke- 

zienė, 0. Bručas, Jankauskas, 
E. Pūrelis, G. Skučas, Woodha- 
ven, N.Y., V. Gaigalas, L Kapo
čius, Richm. Hill., N.Y., A. 
Goeldnerienė, Flushing, N. Y., 
R. Novak, B. Visotsky, Bronx, 
NY., J. Iškauskas, Paterson^ N.

____ ___ J., J. Legis, Weehawken, N. J., 
J. Stankūnas, Linden, N. J., 
V. Urbanavičiūtė, Spring Val- 
ley, N.Y., Skuvydienė, E. New- 
ark, N. Y., A. Kopivadienė, 
Cambridge, Mass., J. Malengo, 
Northampton, Mass., R. Amb
razaitis, Arlington, Mass., A. 
Makarchuk, Los Angeles, Ca- 
lif., A. Wishner, E. Cleveland, 
Ohio, K. Žebrauskas, Toronto, 
Ont:

Po 2 dol. — Kun. J. Dakin, 
Chehalis, Wash., Kun. A. Vai
nauskas, Nashua, N. H., A. Ra- 
guckas, Woodhaven, N. Y., Dr. 
A. Narvydas, E. Northport, N. 
Y.

1.50 dol. — J. Levines, 
Brighton, Mass.

Po 1 dol. — G. Banys, A. 
Cinikas, L. Špokas, P. Stripei- 
kis, A. Genis, B’klyn, N. Y., 
R. Šidlauskas, V. Bielevich, 
Rich. Hill. N.Y., E. Kazakevi-

1 n
e 
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*

čius, H. Zeikus, Queens Villa- 
ge, N.Y., A. Lingis, Great 
Neck, N.Y., D. Jakienė, Smith- 
town Pike, N.Y., A. Burloff, 
V. Lakickas, A. Kantakevičius, 
A. Malinauskas, Woodhaven, 
N.Y., S. Strazdas, Linden, N.J., 
K. Salkys, Kearny, New Jer- 
sey, B. Sudzinskas, Newark, 
New Jersey, A. Stanis, Jersey 
City, N. J., Dr. F. Kaunas, T._ 
Poskus, Cicero, III., M. Bajorū
nas, Cho. UI., C. Zlotkus, Ro- 
chester, N.Y;, V. Malinauskas, 
Santa Barbara, Calif., J. Noval- 
les, Riviera Beach, Fla.., V. 
Kasparas, E. Hiram, Me., Srs. 
of St. Casimir, Balt. Md., B. 
Bacevice. P. Zigmantas, Cle^ 
veland, Ohio, A. Palūpis, Pitts- 
burgh, Pa., J. Zansitis, Easton, 
Pa., V. Bigenis, Phila., Pa., 
A. Vitkauskas, V, Montvila, S. 
Boston, Mass., J. Babravičius, 
A. Kalakowsky, Dorchester, 
Mass.
Visiems, prie kalendoriaus išlaidų 

padengimo prisidėjusiems. nuoširdžiai 
dėkojame. Laukiam* spaudai para
mos ir ii neatsiliepusių.

Oėkinaa DARBININKO 
Administracija

Gražiausia dovana visom progom
Oriausio?. autentiškos ilgo grojimo lietu
viškos plokštelės gražiai įpakuotos, mo- 
naural arba stereo gaunamos iš Request 
Recordt Nepriimkite pakaitalu. Teirau
kitės krautuvėse arba reikalaukite vel
tui siunčiamo katalogo — REQUEST 
RECORDS. INC. 66 Mechanic St.. New 
Roehelle. New York 10801.

I KNYGA—GERIAUSIA DOVANA j
Suomių-Sovietų karas 1939-1940, P. Žilio ' 3.50 <
Paskutini* posėdis, J. Audėno 4.00 J
Dr. A. C. Cursius-Curtius 2.00 <
Serafiškuoju keliu, P. HasenoehrJ, vert. II knyga. Mąstymai 5.00 *
Naujas veidas, novelės, A. Norimo 2.50 <
Nemuno rankose, poezija, J. Tysliavo* 2.50 '

> Dabarties sutemose, Br. Zumerio 2.50
* Išganymo kelias, šv. Pranciškaus Salezo Filioteja 3-50 <
> Blezdingėlė prie Torrenso (didelio formato) 2.00
p Kelionė j Pacifiko kraštus, J. J. Bachuno 2X0
* Krepšinio išvyka Australijon, J. šoliūno 3X0 j
» Lithuanian Art in Ėsite, albumas anglų kalba 2.00 <
> Antanas'Smetona, V. Šliogerio 2X0 Į
p Martyna* Jankus, Pr. AHtno kietai* 4X0 3X0 <
{ Broniu* K. Balutis, gyvenimas ir darbai 2.50
p Antanas Olšauskas ir Lietuva, P. Jurgėlo* 3X0
> Antanas Vanagaitis, Vyt. Alanto 2X0 j
; DARBININKO ADMINISTRACIJA
t 910 WILLOUGHBY AVĖ.
t BROOKLYN, N. Y. 11221

JAMAC FROZEN FOODS

2014 Church Avenue
Brooklyn, N.Y.

BU 7-1185 '

VICTOR HAMEL 
527 MADISON AVĖ. 

Room 209 4 210 
Fine Custom Tailering For 

Men and Women
Double Breasted Suits Converted 

to Single Style
Suits Coats .<> Skirt* 

Alterations A Remodeling 
527 Madison A v (ent on East 54 St)

MU 8-6567

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

NAUJAUSI 
PRANCŪZŲ 

ir ITALŲ 
MODELIAI.

{vairūs kailiniŲ 
ir kailiy 

papuošalų 
pasirinkimas

Viskas gaminama mūsų dirbtuvėje. 
DIDELIS PASIRINKIMAS. URMO 
KAINOS. Parduodame didelioms 
kailinių krautuvėms. Prieš pirkda
mi—įsitikinkite. Patogios mokėjimo 
sąlygos. Pertaisome kailinius ir ki
tus siuvinius 1 naujus modelius.

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

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

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

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

Pilnai garantuota 
Jokio mokėjimo

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

Intertrade Express 
Corp.

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

Prašykite nemokamo katalogo. 
Autorizuotas American Express 

Company ir Podarogifts Ine.
atstovas.

YOUR BAKER HAPPY VETERANS DAY
------ BE 6-8416—t—

7703 -13th Avė. Brooklyn, N.Y.

BEL - AIRE 
FRENCH CLEANERS 
We Pick Up A Deliver

3155 Bruckner Blvd. Bronx
822-8213

SPOT LIOUOR STORE 
Ahvays the Flnest of 

VVines 4 Liųuora

211* Washington St. Hdboken. N J.

LENA FURGERI PLAY 
THERAPY — MARRIAGE 

AND FAMILY 
—-— COUNSELLING

110-20 71st Rd. Forest Hills, N.Y.
263-3831

PARKVILLE 
FUNERAL HOME, INC. 
Integrity — Dependability 

Ethics
1047 Coney Island Avė. Bklyn. 

— UL 9-6655 —

S0PHIE SPIELMANN’S 
BAR A RESTAURANT

Stop for a Home CotAced Meal 
and a Good Drink

1097 First Avė. N.Y.C.

SOUTH BEACH WINE < 
LIQU0R STORE

Mary Cicero & Vincent Macaluso 
GI 7-7051

240 Sand Lane Staten Island

DANTE’S PASTRY SHOP

Specialists in Wedding & 
Party Cakes 

4715 White Platus Rd. Bronx 
•994-6180

PATERSON PASTRY SHOP 
Cakes — Cookie Trays 

Italian Pastries
87 Market St. Paterson, N. J. 

261 - 684 - 0979

JOHNNY’S AUTO BODY 
Service is Our Motto 

Open 5y2 Days a Week

154 Rossiter Ave/Paterson, NJ. 
201-271-2638

CROSSROADS 
TRAVEL SERVICE

— SE 3-2400 —
1 East Fordham Road 

Bronx

HO WAH 
The Finest Exotic Chinese 

Mandarin Dishes
— Enjoy Our Family Dinners- 

Open 7 Days a Week
95 Water St. Stapleton, S.l

HILLSIDE AUTO BODY & 
FENDER SHOP

MOTOR SPECIALISTS
129-14 HILLSIDE AVĖ.
RICHMOND HILL. L.I.

HI 1-1567

CHARLIE’S BARBER SHOP 
Expert Haircutting

99-08 63rd Road Rego Park
LL 9-9804

HAMILTON SERVICE 
STATION

Mobil Products, Double Plaid 
Stamps, Complete Repair Work 

Ali Cars, Road Service 
Specialist Brakes

6423 Ft. Hamilton Pkwy / Bklyn.
SH 8-2200

Trophies 
Sporting Goods 

24LDekalb Ave. Brooklyn, N.Y. 
[212] NE 8-2537

DENI6E 
BAKE SHOP 

PHONE: 631-1065 
HWhere Oualtty Stops” 

CAKES — PASTRIES
BREAD — ROLLS 

20-03 Utopia Parkway 
Whitestone, N.Y.

DONAGHY STĖAK HOU8E 
Upper New York'* Finest Food 

Open 7 Days — Parking 
Diner's Club — American Express 

5523 Broadway, Bronx. N.Y. 
546-9571

FROM Mr. Louis Gianelli 
and Staff

TERMINAI REALTY

77-81 77tt» St 
Jackson Height*, N.Y. 

HI 6-0800

A
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A A AUTO BKRVICE, IRC.

L 82 St, N.Y.C. 
RE T-660G

CASA DELMONTE

Unusual IfaMsa IMabes

Private Dining from 10 to 45 pers.
158 W. 72nd, N*w Verk City 

TR T-8822

HUNGARIAN RESTAURANT 
Delectable Hungarian Spečiaities 
Open f rom 11 aun. to 11 pan. Daily 
For Reservatioas CALL: 744-9432 

1481 Secoad Avenue 
New York City

JOHN D. McOUILLAN 
REALTOR___-_

830 Coney Idand Avė

TeL: 435-6605

MAHONEY MOTOR SALES, INC. 
RIVERDALE AREA 

Plymouth-Valiant-Chrysler-Imperial 
Sales - Service - Parts 
193 S. Bway, Yonkers 

[9143 YO 3-9400 ~

— JACK CLEMENTE — 
Bourttng Balis. Trophies, Shirts 

Shoes-Expert IMDing, MeasuringA 
Repairing by PBA Bowiers. 

60-68 Myrtle Ave^ Brooklyn 
(212) EV 1-5304

RALPH MILILLO

46-12 Laužei HiU Blvd. 
Long Island City 
STillweU 6-2636

ADELPHI SURGICAL CO., INC.

632 Fulton Street . 
Brooklyn, New York 

U L * 8-2740

BROWN’S
FUEL OIL SERVICE

9 Sommers Laite Staten Island 
GI -2-4Q34

DE TONE TRAVEL BUREAU 
DE TONE TRAVEL 

Authorized Agents-All Airlines & 
Steamships — Domestic - Foreign 
Tours Cruise*. Trips Vaeation* 

104 Ackerman Ąv Clifton - 777-3515

SILVIO ZISA TAILOR SHOP 
MEN’S & LADIES’ 

Reweaving—Mending Custom-made

Suits o Call: 652-3351
32 Central Avė. Midland Park

POINT PLEASANT
Auto Budy & Fender Shop 
Automatic Transmission

Specialists 
Domestic & Foreign Cars 

—We Guarantee AH Our Work—

1326 Riehmond Avė.

-201-899-0953—

NEBRASKT CLEANERS

Ali Work Done On Premises 
Free Pick Up & Delivery 

Cleantag — Tailoring 
with

Professkmal Care

1386 E. GunhflI Rd. Bronį 
<KI 7-OO5O*

Uptoun ite the 
WHITE HORSE INN

1713 Second Avė. N.Y.C.

Dovvntosm its 
DOYLES CORNER PUB

N. Y. C.70 Lafayette St

TONYS PIZZERIA

For the Flnest Italian Food

We Cater to The Family

1829 Deer Park Avė.

JU 6-9776

The Origihal 
ELLIS GREENDALE’S 

BRAKE SERVICE

Broke Relining 
Drum * Hydraulic Service 

Phone Estknatss Chesrfully Given 
2110 RICHMOND TERRACE 

PORT RICHMOND. S I. 
443-9677 -

■r

GERARD J. MEUFELD
FUNERAL DIRECTOR

88-04 43rd Avs. Elmhurst, L.l.
TeL: HAvenneyer 4-4000

ORIGINAL EASTSIDE 
TAILOR

Men's Custom-made Suits, Jackets 
Slacks - Alterations of Any Kind 
731 E. 24th St, Paterson, NJ. 

523-6534

FRANK P. VIRŽI 
Beūses Wanted! '

Let us Have Your Listing
For 1-2-3 Family Houses

— Residentlal
—Comercial
— Industrial

TU 1-8786
747 Burke Avė. Bronz, N.Y.

THE COTTAGE RESTAURANT
Fine Food &

Excellent Service

132 West 32nd St N.Y.C.
—LO 5-4838—

FRANK’S AUTOMOTIVE 
SERVICE

Expert Scientific Repairs 
Ali Makes of Cars 

Foreign & Domestic

1495 Inwood Avė. Brenz 
TR 8-4250

UTICA OUTLET

A Full Line of Metai Cabinets 
and Dinette Sets .

PR 3-3577
796 Utica Avė. Bklyn.

[off Linden Blvd.]
Free Parking on Premises

JENSEN’S MOVING & 
STORAGE

ACE VAN LINES
5614 Seventh' Avė. Bklyn. 

GE 9-6265

CASA POMPEI

For Fine Italian American
Cuisine 

Open 6 Days A Week

—9413 Avė. L.— 
ČL 7-2211-2

. FRANK BOWLBY’S 
WINES A LIDUORS, INC.

Choice Domestic A Imported 
Wines & Liquors 

Prompt Free Delivery

453 BroadSt. Bloomfield, N J. 
201-743-1524

SOUTH SHORE
NURSING HOME

Licensed by Nassau County 
Dept <rf Health 

Medicare Patients Accepted 
Convalescents - Chronics - Elderlies 

Non-Sectarian
Catholic Church Nearby 

275 We*t Merrick R<t, Freeport, L.l.
— 516-623-4066 —

MICHAEL FRANK

FasMou Hatr Styfirt 
Creative Hair Styllng 
Expert Hair Coloring 
Wlgs - Šates - Service

1860 Frsut Street 
East Mead«w, L.I- 

516-486-8659

— A Good Roof Above Ali — 
VAGUO BROS. ROOFERS 
Ali Types of Sidlng - Repairs 
Gutters, Leadėrs, Carpentry

o For Prompt Esttmate Call: 
GI .2-3168 

1420 CASTLZTON AVĖ. 
PORT RICHMOND, SI.

ASSOCIATED
MACHINISTS 

COMPAN

820 POMPTON AVĖ
CEDAR GROVE. NJ.

2*1 - 239 • 0*1*

ŽlAGIO chibbaro

Fine Custom Tailoring 
English Fabrics

2 W. 45th St, N.Y.C. - 867-5738

JEkftY’S CLEANERS 
A TAILORS

~Expert Mendtng & Weaving - Men’s 
Women & Children

Custom Tailoring & Alterations 
24 E. ^rėS^ectSt., Waldwick 

445-8079 ?.

LLEWELLYN NURSING 
HOME

515 PARK AVĖ. 
ORANGE, NJ. 

201-674-5848

JOSEFH VINCENZO

General Contractor 
Custom Builder 

Residentlal — Commercial 
Alterations

Atties — Basements — Dens

3 Foxholm St Staten Island

— P R O —

Auto Body & Fender Shop
Experts in Domestic &

- Foreign Cars
• Open 5^4 days a week

201-342-4461
55 Midtown Bridge Approach

Hackensack, N.J.

B & K 
TRUCKING COMPANY

294 LINCOLN BOULEVARD 
MIDDLESEX, N. J.

GLASSTETTER’S BAKERY

Your Cake Master —
Albert Wfedeman

The Finest Party & 
Wedding Cakes 
Open Sundays 

387 Park Avė., Scotch Plains, N.J. 
201-322-7239

INTERSTATE 
MOBIL 

SERVICENTER

Experts in General Auto 
Repairs 

Open 7 Days A Week 
State Hwy #17 

Ramsey, N.J.
201-327-6679

FRANK A. DE RIŠO ASSOCIATES, INC.
BUILDING CONTRACTORS

4808 Bergenline Avė.
------- 867-3700

Union City

Gowen Funeral Home
Joseph J. Staudt Mgr.

‘Personalized Service Within thė Means of Ali”
233 Sommerset Street

THOMAS
CONSTRUCnON COMPANY

GENERAL CONTRACTORS

LA 5-2140
213 Hamburg Turnpike

ST. JOSEPH HILL
ACADEMY

. Cdnducted by 
DAUGHTERS OF DIVINE CHARITY

HIGH SCHOOL FOR G'RLS
Sister Charlotte, Principal

—— Academic with Commercial Electives ------

1967 nu IspkriSo 10 <L nr> 74

BRAUN & RUTHERFORD

OFFICE FURNISHINGS
ėst. 1917

164 Wtlliam St. N.Y.C.
DI 9 - 2370

ALEX & HENRY'S

The New Roman Garden
Superb Italian Cuisine

10 Luxurious Banąuet Rooms 
Accommodating 25 -1600 pers.

862 Cortlandt Avė. Bronx 
Cor. 161st St. 4 blks E of 

Grand Concourse

— - LAKE RONKONKOMA 
BOWLERLAND

20 Brunswick Bowling Alleys 
Instruction by Pros.

Pinspotters, Snack Bar 
Cocktail Lounge

Your Hosts Charlie & John
290 Portipn Rd. 

Lake Ronkonkoma 
------- 516-585-7676-------

In Closter and Vicinity... IFs 
CLOSTER 

HĖRTHA WIRTH 
TRAVEL AGENCY 
Domestic And Foreign 
Business And Pleasure

Call 768-3600
Airline e Steamship • Rail 
Bus < Hotel e Ali Tours 

Open Mon. & Fri. Till 9 P.M.
225 Closter Dock Road — Closter

RICHMOND 
GENERAL MEATS 

38 Van Duzer Street 
Staten Island, New York

GI 2-7205

BONANZA
TRAVEL SERVICE, INC.

Anywhere in the World 
Tours - Cruises - Air Tickets

Steamship - Resorts

342 Madison Avė.,
Car Rentals

N.Y.C.
MU 2-8222

New Brunswick, N.J.

Wayne, New Jersey
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laidojimo direktoriai

GRAŽI KALĖDŲ DOVANA
Wti iš jų ir daugiau |o|dų ne- Fraatifa K. Lane mokykloje. 

Juos sudaro vaikai nuo penkių

LĄK-WESTMEW)KMK

PereUą sekmadiesų pinnoji 
ir rezervinė komandos žaidė 
New Jersey prieš West 
York.

Pirmoji komanda parsivežė

Nastefliko ir jaunučių ko
manda. Matyti, pasimokinę iš

ma lygiomis 1:1, o rezervinė 
pralaimėjo 3^>. .

Po šių rungtynių, atrodo, pir
moji komanda pradeda įgauti 
daugiau kovos dvasios ir pasūi- 
kėjimo savim, Gaila, kad vis 
dar negalima sudaryti pilnos 
bei pajėgesnės sudėties — keli 
žaidikai yra suažeidę, o keli 
atlieka karinę prievolę. Tad ir 

tenka skolintis, žaidi- 
kus į rezervinės, o šiem tenka 
žaisti po dvi rungtynes. Atro
do; kad neužilgo ta krizė pasi
baigs, ir pilnos sudėties pirmo-

vmtaM leisti sportuoti hetiiviš- 
ta»je ap^nieje ir vadovais, kn- 
nė (tejas dirba-
JasMfių ir berniukų rungtynių 
tvarkaraštis:
' lapkričio 11 pas Ocean 
Side L L berniukai 2:30 v., jau
nučiai 3 JO vaL

ką^Mvaruą ir nedavė nei atsi
gauti- Du įvarčiu? R. Biauba 
laimėjo be didelio vargo praė
jęs pro priešininke gynimą. 
Taip ir pabaigė 2:0 l^tuviuta} 
naudai. "

Berniukų komandos Įvarčių
didvyriais tapo V. Gerulaitis, ______
Įmušęs net keturius įvarčius ir Gotcbee A, berniukai 2:00 i 
po vieną R. Birutis, E. Petn- jammSai 3^0.

TOFLACE
TOTB AD

CANCEL OR CHANGE
Tel; Č67-3M0

■gjggyė?
DtfPLAY

Bufld your log cabin. Hunt, 
fish, ski,6 hm NYG Paved road. 
5-acre cabėn aite 3900 — 320 down.

riaoovffl*. N.TiTei. (518) 563-3588.

•TEŽYDI VĖLIAI LIETUVA**, Lietuvos Vyčių choro, vadovaujant 
mus. Faustui StroUai. įdainuota 17 lietuviškų dainų: Eisim girion, 
BeauŠtanti aušrelė, Vištos, Oi, motinėle, Mergaitė, Kas tas miežio 
grikiu, Gieda gaideliai. Per Klausučių ulytėlę, Laisvųjų daina. Man 
liūdna. Daina, daina, Vsšė mane iš namų, Mą. naktelę. Tu. mano 
motinėle, Pasisėjau šalis riktą, Sėdžiu po langeliu ir Vyčių himnas.

PAVERGTOS TĖVYNĖS MUZIKA Nr. 1, įdainuota solistų ir chorų 
12 UeL dain;: Sesuo žydrioji Vilija, žvaigždute, Pasvarscyk ancela, 
Kaip gi gražus rūtelių daržais, 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, Šią naktelę (valsas), žemaitiška polka ir

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 
84-02 JAMAICA AVĖ.

Koplyčios nemokamai visose 
miesto dalyse; veikla ventiliacija.

Tel, Vlrginia 7-4489

Tel. EVsrgraen 7*4335

(ARMAKAUSKAS)

ną patys įsistūmė. Tokiu būdu 
rungtynės baigėsi 8:0 bemin
tai laimėjimu.

Galime pasidžiaugti, kad jau Sus 2:15 berniukai, 3:15 jan-. 
turime ir dar mažesnių vaikų nučiai.
komandą, kurie netik futbolą Gruodžio 12 su Taksas 2:30 
spardo, bet ir krepšinį ir stalo berniukai Vancourtiand Park, 

. tenisą ir kitas žaidimus prakti- . Bronx, o jaunučiai 3:30 su Got- 
kuoja kiekvieną antradienį chee Metropolitan Ovai. S.

bosiukai, 3:30 jaunučiai 
Kinte.

Hunter Lake Ladge Parksville, N.Y. 
Ėbdt 98 on Route 17 (Quickway) 
Grosi dęer hųažing, bar-iiquor store

Daily rates 815* Weekiy rates 375. 
2 in a room TsL(914) 292-4269 —

HELP W. MALĖ

S Šių plokštelių yra nedidelis kiekis, todėl norintieji įsigyti prašom 
g rašyti: DARBININKAS, 910 Witioughby Avė., Brooklyn, N.Y. 11221

MODERNI KOPLYČIA 
423 METROPOLITAN AVĖ. 

Brooklyn, N. Y.

Rimos
c

STagg 2-5043

Matthew P. BaHas
FUNERAL HOME

įrodyti pirmenybių- rungtynė
se.
Lapkričio 12, sekmadienį, pir

moji komanda žaidžia namie 
prieš čekoslovakus, 2:30 vaL
ABI JAUNUČIŲ KOMANDOS 

LAIMI
Lietus, kuris visą dieną gra

sino nutraukti rungtynes, perei
tą šeštadienį vis tik leido mū
sų vaikam, abiem futbolo ko
mandom sužaisti rungtynes. Lie 
tus atnešė abiem jaunučių ko
mandoms didelius laimėjimus. 
Dar niekada mūsų berniukų ko
manda taip drąsiai ir su užsi
spyrimu nežaidė kaip šį karta. 
Jie savo priešininką vokiečius- 
vengrus supliekė net astuoniais 
Įvarčiais, patys negaudami nei 
vieno. Pasirodo, jaunieji prade
da atsigauti ir, atrodo, reikia

Vuabteite taeortuotojas Amerikai

TURIME ĮVAIRAUS DYDŽIO IR ĮVAIRIOS 
RŪŠIES RASITE MŪSŲ SANDELYJE VISADA. Viršuje

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

DABAB: 336 Esst 86th Street (tarp 1 ir 2 Avė.) N.Y.C.
Tel. TB 9-0400 _

Atdara kasdien fla 9 v. vakaro, antracfieiiiais ir šeštad. iki 6 ▼. vak.

AUTO MECHANICS Experienced
Large.Ford dealer. 2 Truck Mechan-

ter man. Good pay, 5 days, vacation, 
holidays and benefits.

Call 732-1100 Service Manager

AUTQ MECHĄNIC
Volvo-Datsun. ępcperienpe.. Paid va- 
cafions, hospifalization, profit sbar- 
ing. — OXFQRD MOTORS — 60 
Broadway - Huntington’ Sta. TeL: 

516-HA 1-1525

ŠVENČIŲ NUOLA

Užeikite — įeitUdneite!

tion. Day & eve. courses — 130 W. 
Main St., Babylon, N.Y. MO 9-2100

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

BABYLON BEAUTY SCHOOL
Learn beauty culĮture—eam big mo- 
ney. Our Progressive method will 
put you on top fasL Malė A female 
students, low tuition, pay as you

(212) 326-2356 Paminklai amžiams

Ettore Galelio

PACKAGE EXPRESS & TRAVEL AGENCY INC.
1530 Bedford Avė, Brooklyn, N. Y. 11216 

TeL: 2I2 IN 7-5522 
arba į bet kurį jų skyrių. 7 Seafield Lane 

(516) 288-1122

žybų Tunise, kai jis nestojo j rung
tynes su danu Larsenu. Praeitų sa
vaitę Fischeris turėjo ginčų su var
žybų vadovybe ir nežaidė paskirtų 
rungtynių su Sov. didmeistriu Gips- 
hu. Abiem atvejais . Fischeriui už
skaityti pralaimėjimai ir nežiūrint 
šito jis dar buvo pirmam šešetuke. 
Iš 10 suloštų partijų Fischeris turė
jo geriausią pasekmę 8%-l%. Po 11 
ratų šešetuką sudarėr danas Larsen, 
amerikietis Fischer, jugoslavas Gli- 
gorič, vengras Portisch, čekas Hort 
ir kitas jugoslavas Ivkov. Sovietų 
didmeistriai Kočrnoj ir GipsHs pra
laimėjo 15-čšcd Brazilijos čenųjionui 
McKing. Sovietų čempionas štein 
pralaimėjo triskart (vieną ameri
kiečiui Fiscberiui).

Po 15 ratų Laraen turėjo 11^ - 
3%, Gtigorič ir Geler po 10-4, Hort 
9^ė, Portisch D-5, Korčnoj ir Mata- 
novič po

varžybų nugalėtojas, dalyvavę Mad- 
America atvirose p-bėse. Čia jis nu
galėjo betartus iš eilės savo prieši-

jimo lygioj padėty, prarado visų taš
kų. Lygiųjų atveja būtų pirmavęs. 
Dabar: L Wenzei 5-O. 2. Al Sandrtn

I

4 taškus.
Boston tarpkluMnėae, So. Bosto- " 

np Lietuvių P. D. pirmoji komanda g 
laimėjo, antroji pralaimėjo. Utim- Č 
aniaa ai Canabridge H 3-2. Taškus B 
pelnijo Kazys Merkis, Alėtais KH- S 
novas Ir Algirdu LeanavMtas.

Lietuvių komanda 1 taškų atidavė ! 
be kovos (buvo keturiese). Šiose j 
rungtynėse po helerių matų pertrau- I 
kos pasirodė Anifrius Keturakis. Jis j 
sužaidė lygiomis.

Lapkričio 10 d. abi lietuvių ko- j 
mandos rungiasi So. Bostone L. P. ' 
D-joj: pirmoji su Harvardo univ. ir < 
antroji su Dorcesterio komanda, i 
Harvardas nugalėjo Lincoln 4-1.

RĖKAUJANTI DENĮ 
VOKIŠKOS SPECIALI

Transist. Kadijams ir Motociklams URAL 2, 
K-750M (sv šonine sėdyne) 

kurias galite pirkti kauto DOVANAS savo giminėms

Papigintos kainos aukščiau išvardintoms prekėms, 
kurios yra mūsų kainoraščiuose, galioja nuo

spalio 1 d. iki gruodžio 31 d., 1967
Dėl smulkesnių informacijų prašome kreiptis į mū
sų affiliates:

GLOBĖ PARCEL SERVICE, INC. 
716 Walaut SL, Philadelphia, Pa. 19106 

TeU 2I5 WA 5-3455 
arba į bet kurį jų skyrių.

ČOSMOS PARCELS EXPRESS CORP. 
45 Wc«t 45 StreeL New York, N, Y. 10036 

TeL: 2I2 Q 5-7905 
arba į bet kurį jų skyrių.

PODAROGIFTS, Ine.
220 Park Avb. South, New York, N.Y. 10003 |

Tel.: 212-228-9547 g

SCHALLER&WEBER
Mūsų krautuvėse geriausios defcos 

Kelionei ir TV užkampiai — kumpiai, įvairiausios mėsos, lietuviika duona ir kiti produktai

6 DIDŽIULES KRAUTUVES 6
TR 9-3947 FraMtNa 3<L LU.: 981 Hempstead Tpke. — 437-7677
VA 1-7M8 FiosMnge: 41-98 Main Strsst — Hl 5-2552 
AB4-»ie 
. Jaekson Halghta: 12-10 37th A«an«e — DE 5-1154

E. Nerthport, UI.: 250-A Lark FlaM Rd. 518-757-0101 Poughkeapaic, M.Y.s 411 Mala BL — 114-4M-107B

siunčia dovanų siunt 
didelis pasirinkimas 
mis. Priimami telefc 
niai gauti paštu. Ui 

* prekės, daniški mai 
nylon’o lietpalčiai. P
370 UNION AVENUE

Moderni koplyčia. - Air conditionad 
A. J. BALTON-BALTRONA8

& Notary Public 
660 Grand 8L, Brooklyn 11, N.Y.

EVergreen 8-9770

Joseph Garszva
GRABORIUS

231 2BEDFORD AVĖ.
Brooklyn, N. Y.

Case Worker(»)' Fu H Time M.S.W. 
Reųuired 37900-9650-f-liberal f ringe 
benefits — New, developing fostęr 
home care pregram.- Psychiatric 
clinic available, treatment emphasis 
in programs. Interested in develop- 
iiig new a^prbaches fbr ’bettėr pusl
ity servicęs. R^ęarch will be integ- 
ral cojnponeflt of all. operations. — 
Herbert C.-Bojkin Director, Foster 
Hohie Div. Št. Vincent’s Hali 130 
Clinton St. Braųįdyn (212) 522-6560

Auto MechamJs preferably thosc 
experienced on! Mercedes Benz cars 
būt not absolut^ necessary. Steady 
employmenL- good working condi
tions and benefits, top salaries for 
tftose with. tųįeųt and ąmbition con- 
tact: D- Šigrist Sigrist Motor Co. 
Mont Clairį. 201 - 746-2800

- JOPERATORS £xpd 
Single Needle or Merrow machine 

Steadywork niceworking conditions

Samplehand Want to get away from 
thė rat racė? Does a job in pleasant 
country surroundings (near train) 
appeal to you? Wanted: Sample
hand, thoroughly expd. sewing, cut- 
ting, some draping; blouses, pants, 
shifts. Ferma newf position, good sal-

Ossining, N.Y. (914)762-0400 Ext.35

SERVICE

94-17 Jamaiva Avė., Woodhaven, N.Y. 11421 — Tel. Hl 1-7747

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

SPAUDOS KIOSKAS
J. BUBLAITIS J* PAŠUKONIS

Theodoce WoHnrin,-

H. W. FEMALE

JUOZO MISIŪNO

Silkinės, maišytos, spalvotos, lovoms užtiesalai, vilnonės skaros ir

WESTHAMPTON 
NURSING HOME

A new concept in Nursing Home 
care, Home-Hke decor, around the 
clock registered. nursing care, phys- 
ical and occupatięnal therapy faciU- 
ties, excėlleht meals, special diets 
supervised ;by ųualified dietician. — 
Cathotte Churcb In area; priest for 
Holy Communion available.

VVESTNAMPTON BEACH

Medicinos daktaras 
S. A.CHERNOV

223 2nd Aveu (14 St. kampas) 
New York City — Ofisas 14 
Tel. GR 7-ntrr— GR 7-7811 

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

nuo ll iki 1 vaL p.p.

Vietoje gaminami, čia pasirenkami 
ir pastatomi bet kur. Pagrindinė įs
taiga: prie St. John* kapinių, 7954 
Metropolitan Avė.. Middle Village, 
LI„ N.Y. prie St. Charles kapinių: 
1232 N. Weliwood Avė., Pine Lavrn

Laidotuvių direktorius 
Modemiška koplyčia su 

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

GRzmercy 5-1487

Market 2-5172

BUYUS

R1CHMOND HILL. N. Y-

Papigintomis kainomis priimame užsakymas

VILNONĖS MEDŽIAGOS JŪSŲ ARTIMIESIEMS
IMPORTUOTOS IR VIETINĖS

FUNERAL HOME

SUPERIOR PIECE GOODS CORP.
T«L AL 4-8319* 200 Orchard Sf, N«w YorL N.Y. 10002

Waterbury, Cone. 06706

267 St Nichoias Avė., Ridgevood, N.Y.

UiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHimiiHmiHiNMHiimniimnniniiiminiimimmimimnfHiĮ:

1--

Telefonas: Vlrgmi* 3-3S44

Tel. (212) 497-88S5

Alfa J eweler
A. ŪSELIS 

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

NEW BRTTAIN, CONN.

Tel. BA 9-1181

Mario Teixeira, Jr.
Laidotuvių direktorius 
f426 Lafayette Street ' 
Newark, N J. 07105

Paruošiamos garbingos laido
tuvės. Modernios koplyčios — 
Oras vėdinamas.

VESTUVĖMS ir POBŪVIAMS.
Pristatome į namus lietuviškus skilandžiu* ir sūrius 

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

RAYS UQUOR STORE

ikso m

s

Galima gauti įvairiausios rūšies amerikiečių ir importuo
tų gėrimų . . . Didžii 
103-55 LEFFERTS BLVD.

ANTANAS VAITKUS, vedėjas

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

Charm Beauty Shoppe
REGINA USELIENE — Td.4®7-«065 

Pusmetinis sušukavimas. Kirpimas. Stilizavimas.
Plaukų dažymas

(212) 326-0717

NIEDERSTEIN RESTAURANT
2 Vieta ypatingai tinkama polaidotuviniam priėmimam, susitikimam, s 
2 Taip pat gero vieta, būrelių susirinkimam, pasitarimam. Gerai pa- E 
• ruoštas maistas, {vairiausi gėrimai. Patarnautojai Kam darbui pa- s 
E ruošti. Skambinkite ir pasitarkite dėl rezervavimo. 2

69-16 Metropofitan Ave^ Middle VBhge, LI., N.Y.
nillllllllllllllNIIIIIIMNIlIlIlINHIlIlIlIlIlIlIimnHIlUIINniUIIHIIUIIUilINIMHHIIIfi

VAITKUS 
FUNERAL HOME 

.97 Webster Avenue 
PRANAS VAITKUS

Cambridge, Mass.
NOTARY PUBLIC 

Patarnavimas dienų ir naktį. Mb-

Aptarnauja Cambrtdge Ir 
Bostono kolonijas žemiausiomis 
kainomis. Kainos tos pačios ir I 
kitus miestu& — TeL TR 6-6434

KARLONAS

Tel. 753-6181 
DEUNIKS FUNERAL HOME 

THOMAS DEUNIKS 
Laidotuvių Direktorius

Jautriai užjaučia nelaimės va
landoje ir paruošia garbingas 
laidotuves.

R1JT1I 
g Universal šermeninėje £ 
0 laidotuvės yra tikėjimo U 
8 paliudijimas. Todėl daug K 
J New Yorko šeimų paveda x 
■ mum savo laidotuvių 
w tvarkymą.

"Wn NeeA" 
6» A»r«cM 0*11
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ir me- 
įvyks 

salėje,

Sąjun-

Lietuvių Moterų Klubų Fede- 
•racija ir Pasaulio Lietuvių Mo
terų Organizacijų Sąjunga gruo- 
įdžio 3 d. 4 vai. popiet ruošia 
T pirmojo lietuvių moterų suva
žiavimo 60 metų sukakties mi- 

'nėjimą. Kalbės Aldoną Augusti- 
rnavičienė ir Aldona šlepetytė- 
“Janacienė. Taip pat bus 
ninė dalis. Minėjimas 
Carnegie Endowment 
New Yorke.

Studentų Ateitininkų
gos New Yorko draugovės pir- 

—mas naujos valdybos posėdis į- 
- vyko lapkričio 5 dvasios vado 

kun. dr. A. Paškaus rezidenci
joje. Posėdy dalyvavo du SAS 
centro valdybos nariai iš Chi- 
cagos: pirm. Vaidevutis Valai
tis ir ižd. Vacys šaulys. Jie lan
ko ateitininkų draugovės ryti
niame pakrašty. Posėdy buvo 
svarstoma organizacinė bei ide- 

• ologinė metų veikla.

Neolftuanę juniorų sueig 
buvo lapkričio 4 pas inž. . 
Butkų. Paskaitą skaitė filisteri 
Antanas Diržys. Dalyvavo da 
korporacijos pirmininkė G. Č< 
kienė, dr. E. Noakas ir inž. . 
Butkus.

Dail. V. Rato kūrinių pan 
da vyksta šį savaitgalį, lapkr 
čio 11-12, Kolumbo vyčių sali 
je, 86-22 85 Street, Woodhav 
ne, (Forest Parkway stotis) pri 
Jamaicos Avė.), šeštadienį lai 
koma nuo 4 iki 8 v.v., sekm; 
dienį nuo 2 iki 8 v.v., atidar 
mas — sekmadienį 3 v. popie
Parodą rengia ir globoja Skau
tam Remti Komitetas.

Dail. Povilui Putinui staiga 
mirus, norima dailininko at
minimą įamžinti, įrašant jį į 
Lietuvių Fondą. Velionies kole
gos, pažįstamieji, o ypač Pane
vėžio vyrų gimnazijos jo buvę 
mokiniai prašomi padėti tą min
tį įgyvendinti. Aukas siųsti ad
resu: Vyt. Banelis, 80-18 Park 
Lane South, Woodhaven, N. Y. 
11421.

L.V.& Ramovė* New Yorko skyriau* susirinkimas, įvykę* spalio. 29Lietuvių Atletų Klubo, patalpose Brook 
lyne. Kairėje — valdyba, dešinėje—aptaria skyriau* veikto* reikalus. -------

Lietuvos vyčių New Yorko 
senijorų kuopos susirinkime 
Apreiškimo parapijos salėje lap
kričio 1 išrinkta nauja valdy
ba: pirm. — A. Mažeika, Sr., 
vicepirm. — J. Subačius, sekr. 
— A. Zaunius, finansų raštinin
kas ir ižd. — J. Boley, kores
pondentai — E. Sandanavičie- 
nė ir P. Vytenus. Buvo praneš
ta apie vyčių seimą, įvykusį 
Dayton, Ohio. Taip pat buvo 
svarstomas vyčių įsijungimas į 
Lietuvos nepriklausomybės at
kūrimo 50 mėtų sukakties mi
nėjimą.

ŽINIOS IŠ BOSTONO SKAUTŲ PALAPINIŲ

Darbininko spaudos balius - 

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

Apaštalas Jokūbas 
kalba apie Balfą—

Inž. Algirdą* Možinskis, ii Sao 
Paulo, Brazilijos, lankėsi Darbinin
ko redakcijoje ir papasakojo, kaip 
lietuviai organizuoja pramonę. Jis 
yra sintetinių medžiagų inžinierius 
ir dirba jų pramonėje.

“Ką padės, mano broliai, jei kas sakytųsi turįs 
tikėjimą, bet neturėtų darbų? Argi tikėjimas 
galės j išganyti? Jei brolis ir sesuo būtų pliki 
ir stigtų jiems kasdieninio išlaikymo, ir kas nors 
iš jūsų sakytų jiems: Eikite ramybėje, šusišil- 
dykite ir pasisotinkite, bet neduotumėt jiems, ko 
kūnui reikia, ką tai padės? Taip ir tikėjimas,

(Jok. 2,14-17)
I

Aukas lietuviams varguoliams, sesei ir broliui, siųsk: —
BALFas, 105 Grand St., Brooklyn, N.Y. 11211. Dievas to

Pradedant naujus darbo bei šiuo metu visas Baltijos 
mokslo metus tėvai yra ragi- skaučių tuntas baigia įsigyti 
narni užregistruoti savo jauni- • naujas uniformas, kurias turės 
mą į skautų eiles. Berniukai ir 
mergaitės nuo 6 metų amžiaus 
gali tapti kandidatais. Iki Ka
lėdų paukštytėm ir vilkiukam 
sueigos vyksta kas šeštadienį 
tuoj po lituanistinės mokyklos 
pamokų. Skautės sueigas turi 
pirmą ir trečią mėnesio šešta
dienį būkle, taip pat po litua
nistinės mokyklos pamokų.

Kadangi švenčiame Skautų 
Sąjungos įsikūrimo 50 metų ju
biliejų, šiais metais ypatingas 
dėmesys bus kreipiamas į tvar
kingą ir sistematingą skautavi- 
mą. 1968 metų Tautinė Stovyk
la, kuri įvyks Rako stovyklavie
tėje, pareikalaus daug pastan
gų ir lėšų, kad visi Bostono 
skautai-ės galėtų joje dalyvfcu-

progos pademonstruoti pradi
nėje jubiliejinėje sueigoje 
lapkričio 5 d. 2:30 vai. p.p. Pi
liečių Klubo IlI-čio aukšto salė
je. ši sueiga bus tuo ’ ypatin
ga, kad be tradicinių apeigų ir 
laužo, būkle vyks skautų darbų 
ir piešinių paroda bei vaišių 
bufetas, ruošiamas tėvų komi
teto. Visa visuomenė yra ma
loniai kviečiama-

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

Ieškoma moteriškų drabu- 
! žiu krautuvei pardavėja, kuri 
* būtų baigusi tiek mokslo, kad 

galėtų susivokti skaičiavime, in
teligentiška ir gerų nervų. Pa
geidautina nerūkanti darbo va
landomis. Informacijai skam- 

; binti Tel. 849-7240.

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

Parduodamas vienos šeimos, 
šešių kambarių namas su gara
žu ir gazo šildymu. Maždaug 
du blokai nuo Aųuaducts Race- 
way. 133-12 114 Place, Ozone 
Park, N.Y. Tarp Rockaway 
Blvd. ir Beit Pkwy. Informaci
jai skambinti MI 1-2104. Mrs. 
Anelė Moritze.

Spalio 12 d., 9 vai. punktua
liai kaip niekad, nežiūrint ap
siniaukusio dangaus, sugūžėjo 
Bostono abiejų tuntų skautai 
prie Piliečių Klubo. Ten jau vi
sų laukė autobusas, kuris, pri
sipildęs vaikų, ^maisto, palapi
nių, bei sporto* įrankių, paju
dėjo iškylon —5 į dr. Sherio 
Bostono skautam padovanotą 
stovyklavietę. Keliauti teko 
linksmai apie pusantros valan
dos. Po oficialatis atidarymo ir 
vėliavos pakėlimo, kiek pasi
stiprinę atsivežtais sumušti
niais, skautai ir skautės bei 
mažieji broliukai ir sesytės pa
biro po puikų mišką paskirom 
draugovėm.

Miškas pasidarė lyg gyvas, 
čia skambėjo daina, kiti ban
dė jėgas storą virvę traukda
mi ir t.t. Iš kažkur atėjo dū
mų kvapas... skautės laikė 
stovyklautojos specialybę ir ke-

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

NAUJA ILGO GROJIMO 
PLOKŠTELĖ

"Dainuoju jums, Aurelija". 
Mano gitara, Meilės ilgesys, 
Melsvas drugelis, Vandens leli
jos, Aukso žiedai, Ąžuolų šla
mesys, Baltos rožės, Einu na
mo, Vasaros lapai, Jau niekad 
ir Mama. Lengvos muzikos ste
reo plokštelė — kaina 5 dol. 
(Persiuntimui 50 c.). Darbinin
kas, 910 Willoughby Avė., Broo
klyn, N.Yr 11221.

lų statybos, šv. Petro parapijai 
reikalinga surinkti 90 tūkstan
čių dolerių. Aukų rinkimui 
talkininkauja parapijos vyrai, 
kurie aplanko bent dešimt šei
mų. Iki šiai dienai yra surink
ta 11,076 dol. Iki lapkričio 5 
buvo stengiamasi surinkti pa
minklines aukas, o dabar bus 
kreipiamasi į darbo žmones ir 
mažiau pasiturinčius. Arkivys
kupijoje iš kiekvieno dirban
čio žmogaus bus prašoma paau
koti kiekvieną mėnesį 6 dol. 
per tris metus. Bostono arkivys- 

gaio. Sausio mėnesį tikimasi į kupijoje yra virš 2 milijonų ka
talikų, tad visiem įsijungus į va
jų, prašomoji suma nėra dide
lė. Pereitos savaitės vyskupijos 
laikraštis The Pilot paskelbė, 
kad jau turime surinktų aukų 
10 milijonų dolerių.
Mirusieji

Po gedulingų šv. Petro para
pijos bažnyčioje pamaldų pa
laidoti šie asmenš:

Petras Samuks (spalio 28) 85 
Nuotr. L. Tamošaičio - vatiesesir pagalves. Jom Įgyti m.ariiž. gyvenęs 841 E. 2nd., 

aukojama pinigais. Be to, kam- ~ 
bariam papudšti priimami ir pa
veikslai. Rėmėjų valdyba, no
rėdama tam reikalui padėti, nu
tarė šio mėnesio 25 d. 3 vai. 
surengti pobūvį, kurio metu ir 
bus priimamos aukos. Tame po
būvyje dalyvaus seserys, kurios 
smulkiau viską painformuos ir 
skaidrėmis parodys savo nu
veiktus darbus ir Matulaičio 
namų statybos eigą.

Lietuvių Bendruomenės Bos
tono apygardos apylinkių atsto
vų suvažiavime lapkričio 5 iš
rinkta šitokia apygardos valdy
ba: inž. A. škudzinskas, P. Jan- 
čauskas, K. Šimėnas, G. Karo- 
saitė, inž. R. Kalvaitis, A. Mar
tišauskas. Į revizijos komisiją 
išrinkti: inž. Br. Galinis, A. Ke
turakis, A. Lileikis.

Juozo Kapočiaus, JAV LB 
tarybos prezidiumo pirmininko 
ir Lietuvių Enciklopedijos lei
dėjo, pagerbimas 60 m. amž. 
sukaktuvių proga įvyks lapkri
čio 18 d. 7:30 vai. vak. ALTS- 
gos namuose, 484 E. 4th. St., 
So. Bostone, Mass. Žodį apie 
sukaktuvininką tars prof. dr. J. 
Puzinas. Akademinei daliai pa
sibaigus, vaišės ir tradicinė kul
tūrinių subatvakarių kava. Svei
kinimus sukaktuvininkui raštu 
siųsti adresu: St. Santvaras, 
862 E. 3rd. St, Boston, Mass. 
02127.

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

Amerikos vyskupų skelbiamo
ji Padėkos dienos vartoti| dra
bužių rinkliava pradėta lapkri
čio 5 ir tęsis visą savaitę. Var
tojimui dar tinkamus drabu
žius prašom sunešti į salę po 
bažnyčia. Atnešti geriausiai ry
tais, kai salė būna atidara.

Šv. Petro parapijos choras, 
vadovaujamas komp. Jeronimo 
Kačinsko, lapkričio 5 buvo nu
vykęs į Kennebunkport pas Tė
vus Pranciškonus, kur jų gim
nazijos salėje atliko lietuviškų 
dainų koncertą. Kartu su cho
ru važiavo ir. sol. Stasys Lie
pas, dalyvavęs programoje. Po 
koncerto buvo jaunimo šokiai. 

Kardinolas Cushing pradėjo 
aukų vajų sumokėti arkivysku
pijos skolas, kurios susidarė 
dėl naujų bažnyčių ir mokyk-

pė duoną. O dūmų kvapas... 
ach ir užsenėjusį skautą grąži
na į jaunystės dienas ir vėl 
lieki amžinai jaunas.

Valandos bėgo greitai. Pasi
gardžiavus dešrelėmis ir saldu
mynais, oficialus uždarymas ir 
laužas. Vaidinimai, dainos pra
vedamos įvairių “laužavedžių” 
ir pagal sutartą laiką, kelionė 
atgal į namus. Iškyloje dalyva
vo viso 73 skautai-ės ir vado
vai. ......S-E

. Kovo 31 d. —Pavasarinė ma
dų paroda. Ruošia Moterų ko
mitetas.

Skubiai reikalingas iš 5-6 kam
barių butas. Pageidaujama 
Queens ar Brooklyne bei 
Bronxe ar apylinkėse. Kas tu
rėtų ar žinotų tokį butą pra
šom pranešti Darbininko ad
ministracijai GL 2-2923.

Parengimai Hew Yorke

N. P. Marijos seserų rėmėjų 
Bostono skyriaus posėdis įvy
ko spalio 28 Valiukonių bute. 
Posėdy dalyvavo iš Putnamo 
atvykusios seserys Augusta ir 
Ancilla. Svarstyta Matulaičio 
namų užbaigimo reikalai Sesuo 
Augusta painformavo, kad na
mų įrengimo darbai eina prie

juos įeiti. Daug ko trūksta kam
barių apstatymui. Reikalingas 
smulkus inventorius. Reikalin
gos paklodės (72x108), antklo
dės, spalvotos (66x90), užval
kalai, rankšluoščiai dideli, 
rankšluoštėliai, šluostukai. Su
minėtus daiktus tikimasi gauti 
iš geraširdžių lietuvių, šiem 
daiktam įgyti priimamos aukos 
ir pinigais. Dar reikalingos lo-

So. Boston. Nuliūdime paliko 
podukrą. Palaidotas Naujos Kal
varijos kapinėse.

Jonas Nevulis (spalio 31) 
59 m. amžiaus, gyvenęs 656 E. 
8th., So. Boston. Nuliūdime pa
liko žmoną ir du sūnus. Palai
dotas Naujos Kalvarijos kapinė
se.

Viktoras Stikliorius (lapkričio 
4) 74 m. amžiaus, gyvenęs 381 
Adams, Dorchester. Nuliūdime 
paliko žmoną ir du sūnus. Pa
laidotas Forest Hills kapinė
se.

Lietuviškoji Visuomenė maloniai kviečiama j

Lietuvos kariuomenes 49 metų 
atkūrimo sukakties minėjimą

kuris įvyks lapkričio 18 d., šeštadienį, Maspetho parapijos salėje, 
64-14 56th Road, Maspeth, Queens. Minėjime tars žodį visuome
nininkas ir politikas Stasys Lūšys. Meninėje dalyje dalyvauja sol. 
Irena Stankūnaitė ir muz. Juozas Stankūnas; ramovėnai insceni
zuoja B. Sruogos “Milžino paunksmėje”; jaunimas deklamuoja. 
Šokiams gros Starolio orkestras. Veiks bufetas su užkandžiais. 
Pradžia 7 vai. vakaro. Auka $3.00 (studentams—$1.50) ; unifor
muoti kariai ir skautai įeina laisvai.
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Lapkričio 19d. 11 vai. Mas
petho parapijos bažnyčioje bus atlaikytos pamaldos už Žuvusius 
Dėl Lietuvos Laisvės. — Kviečia dalyvauti rengėjai, New Yorko 
Ramovėnai. .

Lapkričio 11-12 — Dail. Vaclovo 
Rato grafikos kūrinių paroda — 
Columbian Lounge. 86-22 85th SL 
VVoodhaven, N.Y. Rengia Skautam 
Remti komitetas.

Lapkričio 12 — Lietuvių Katali
kių Organizacijų Pasaulinės Sąjun
gos Tarybos atstovių suvažiavimas 
VValdorf - Astoria viešbutyje, New 
Yorke.
18 lapkričio — Lietuvos Kariuome
nės atkūrimo minėjimas Maspetho 
parapijos salėje. Rengia New Yor
ko Ramovės skyrius.

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

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

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

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

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

Gruodžio 31 — Naujų Metų su
tikimas. Rengia Laisvės žiburio ra
dijas Apreiškimo parapijos salėje.

19 68 m.
• Kovo 3 — Kaziuko Mugė — Mas

petho liet, parapijos salėje. Rengia 
New Yorko skautai.

Kovo 30 — Pianistės Aldonos Ke- 
palaitės koncertas Town Hali, New 
York, 5:30 vai.

Balandžio 27 d. — Operetės Choro 
metinis koncertas šettadien} 7 v.v. 
Knight* of Columbus salėje 86-22 
85th Street, Wdodhaven.

Gegužė* 4 d. 1968 m. — Pianistės 
Julijos Rajauskaitės koncertas, Town 
Hali, New Yorke, 5 vai. 30 min.

Birželio 2 — Chicagos Liet. Ope
ros "Gražina” pastatymas koncerti
nėje formoje. Rengia "Laisvės ži
burio" Radijo Klubas.

Birželio 8 — Maironio mokyklos 
abiturientų išleistuvės: iškilmingas 
aktas ir vaite*. Rengia Maironio 
mokyklos Tėvų komitetas.

HIH, N. Y. 1141*. Nt 1-979*

BROCKTON, MASS.

Spalio 29 Brocktone Bostono 
sendraugių ateitininkų iniciaty
va surengtas iškilmingas Kris
taus Karaliaus šventės minėji
mas, kuriame dalyvavo Bosto
no, Brocktono ir Worcesterio a- 
teitininkai jaunučiai, mokslei - 
viai, studentai ir sendraugiai.

šv. Kazimiero bažnyčioje ku
nigas Mykolas Vembrė 11 vai. 
atlaikė iškilmingas mišias ir pa
sakė pritaikytą pamokslą. Pa
maldose dalyvavo ir minėtų vie
tovių moksleivių ateitininkų vė
liavos. Visi ateitininkai ėjo prie 
komunijos.

Po pamaldų parap. mokyk - 
los salėje vyko pusryčiai ir me
ninė programa, kuriai vadova
vo sendraugių valdybos pirm. 
Eiva. Susirinkusius sveikino ku
nigas V. Valkavičius ir kun. M. 
Vembrė.

Prof. Simas Sužiedėlis trum
pu, turiningu ir drauge vaiz
dingu žodžiu apibūdino Kris
taus Karaliaus šventės reikšmę.

Brocktono kuopos Rafaelis 
Beržinskas padeklamavo Putino 
eilėraštį. Brocktono jaunučiai, 
vadovaujami Irenos E i- 
vienės, atliko trumpą monta
žą: Jūratė Dambrauskaitė pa
skambino kanklėmis, o jaunu
čiai padainavo “Saulelė raudo
na” ir “Grįšim, grįšim”, Vida 
Cepkauskaitė dainų tarpe ’ pa
deklamavo. Bostono jauniai ir 
jaunučiai, kuriem vadovauja 
Dalia Jasaitytė, sugiedojo “O 
Kristau, Pasaulio Valdove”.

šventė praėjo jaukioje šei
mos nuotaikoje. Dalyvių buvo 
susirinkę daug. Pusryčius, tal
kinama kitų ponių, surengė Vi
da Sužiedėlienė. Pr. P.

Netekus vyro ir tėvo

A f A 
JOKŪBO STUKO.

žmoną Mortą ir sūnus clr. Jokūbą, Liudą, Augustiną ir Petrą 
nuoširdžiai užjaučia

Sofija, Kazys ir Rene Buragai
Romualda, Antanas ir Vytautas Šidlauskai

A. ■? A.

Elena Ramanauskiene - Mackevičiūte
po ilgos ir sunkios ligos, mirė Ncw Havcnc, Conn. lapkričio 6. 
Velionė buvo gimusi Rygoje, užaugusi Lietuvoje. Paląidota lap
kričio 10 iš šv. Kazimiero parapijos bažnyčios katalikų kapinėse. 
Liko nuliūdę: vyras Augustas, dukterys Nijole ir Dalia, eilė anū
ką, seserys Viktorija ir Emilija ir kiti giminės.'


