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Kas išdavė Maskvos paslaptį, kad Stalinas tebegyvas
Maskva ir lapkričio 7 iškilmėse tylėjo apie Staliną, dėdamasi, lyg jo nebūta. Dir 
žinskaite Maskvos tylą sulaužė, reikalaudama vykdyti Stalino terorą

MASKVA — tegul mano, kad minimą. Ji kartojo stalininio x 
Stalinas dingo... teroro reikalavimą tiem, kurie

Sovietai ’ leido užsieniuose priešinosi Stalino smurtui (Ginz- - 
spausdinti Eugenijos Semiono- 
vos Ginzburg knygą “Krutoi 
maršrut”. Ji, buvusi komunis
tų partijos veikėja, turėjusi iš
gyvent “kvailiausius ir melagin- 
giausius kaltinimus”, nugaben
ta gyvulininiuose vagonuose į 
Kolymos miškus, išgyvenusi te
nai badą, tortūras, pažemini
mus per ištisus 18 metų, pakė
lusi dezinteriją, mušimą, bruta
lumą ir persekiojimą 
vagių, prostitučių, kurių val
džiai atiduodami politiniai ka
liniai, — aprašė minėtoje kny
goje terorą, hipokrizę, sadiz
mą, korupciją Stalino laikų re
žime. Knygą skaitydamas, N.Y. 
Times recenzentas H. E. Salis- 
bury padarė išvadą: “Teroras 
pasiekė viršūnę Stalino laikais. 
Bet jis niekad nenustojo buvęs 
Rusijos gyvenime“.

Užsieniuose tokia knyga su 
kaltinimais Stalinui turėjo pa
laikyti įsitikinimą, kad padėtis 
Sovietuose yra pasikeitusi, jei 
apie tai leidžiama kalbėti (pa
čiuose Sovietuose dar neleista 
knygos skelbti!); jei Stalinas 
miręs ir pasmerktas, tai jau 
nauji laikai...

burgos iš dalies aprašytam). Jie 
buvo karo nusikaltėliai, genoci
do vykdytojai Stalino akyse; 
Juos tokius skelbė ir Diržins
kaitė, kaltindama Jungtines 
Valstybes, kam ji priglaudusi 
karo nusikaltėlius. Suminėjo ir 
porą lietuviškų pavardžių.

Jos žodžius sekančiam ateis į

galvą N. Y. Times pacituotas save kalbėjo: “Jie atėmė mano 
sovietų rašytojo Evtušenko į- drabužius, mano batus, mano 
spėjimas savo valdžiai: padvigu- kojines, mano šukas, ir jie pa- 
bint, patrigubint sargybas prie 
kapo; tas kapas tai Stalino; 
esanti baimė, kad Stalino dva
sia gali iš jo vėl išeiti...

L. Dirzinskaitė šiuo atve
ju Stalino dvasią išleido. Nie
ko nuostabaus: ji Stalino laikų 
partinė veikėja kaip ir minėto
ji Ginsburg. Bet Ginsburg apie

liko mane pusiau nuogą ir šal
tyje; bet nebuvo jų galioje at
imti iš manęs tai, kas tikrai- 
buvo ir paliko mano”. Diržins- 
kaitė to apie save negalėtų pa
sakyti: ji viską atidavė Stali
nui. Net tada, kai dabartiniai 
Maskvos vadai > Vakaruose nori 
sudaryti įspūdį, kad jie nuo sta-

lininio teroro atsiriboja, Dir
žinskaitė prabilo su Stalino te
roro reikalavimais. Stalino dva
sia Sovietuose tebegyva, ir tai 
išdavė Diržinskaitė.

Graikijos atstovas ryšium su
Diržinskaitės kalba priminė, bumą, artimą susigyvenimą su 
kad nusikaltimų prieš žmoniš- tuo dalinių, dalyvaujančių kau- 
kumą yra ir komunistų įvykdy
tų. O Amerikos ambasadorė 
Patricia Harris atmetė sovietų 
kalbėtojos kaltinimus ir pa
reiškė, kad Amerika jokių ka
ro nusikaltėlių neįsileido, atlik
dama griežtą tikrinimą imigra
cijos eigoje.

J. KAZICKAITEE KAUTYNIŲ LAUKO 
Simui paskelbę J. Kazickaitės reportažą specialiai 
Darbininkui, dabar kartojam jos reportažą iš Asso. Pr.
Pietų Vietname atkakliausios sidūrė su sustiprinta šiaurės 

kautynės prie 
čių bazės Dakto, vidurinėse 
aukštumose, 270 mylių nuo Sai- 
gono Rungiasi 6,000' amerikie
čių bei 4000 pietų vietnamiečių 
puolami 6,0 0 0-8,0 0 0 šiaurės 
vietnamiečių. Kovos eina dėl 
atskirų viršukalnių, kurios turi 
strateginės reikšmės, šimtai už
muštų ir sužeistų. Vienas iš to
kių kautynių aprašo Jūratė Ka- 
zickaitė, kaip laisva korespon
dentė, stebėjusi kautynes iš ke
liasdešimt jardų nuotolio ir jas 
fotografavusi. Reportažą, ku
ris rodo jos dinamišką pasta-

tynėse, su kiekvieno vardais pa
vardėm, iš kur jie kilę, patei
kė spaudai Asso. Press. Imame 
reportažą iš N. Y. Post lapkri
čio 20, kuris pirmame pusla
py įsidėjo nuotrauką korespon
dentės kaip kautynių liudinin
kės, o penktame puslapy davė 
jos liudijimą.

amerikie- Vietnamo kuopa. Kautynės bu
vo iš tokio atstumo, kad prie
šas tarpais svaidė atgal grana
tas, mestas amerikiečių.

Vienoj vietoj šiaurės viet
namietis įšoko į tą pačią duo
bę su J.V. parašiutininku, šiau
rės vietnamietis iš duobės ne
pakilo.

Po poros valandų kautynių 
17 amerikiečių buvo sužeisti. 
Kai viena kuopos dalis leido 
ugnies uždangą prieš tankias 
bambuko džiungles, kiti vyrai 
ėmė trauktis su sužeistaisiais.

Pasitraukus aikštėn:
Ryšulių, ginklų, šalmų kupe

toje sužeistieji gulėjo mažoje 
aikštėje. Tai buvo skynimas, ku
riame tik prieš kelias valandas 
kai kurie kariai buvo valgę sa
vo C maisto davinius.

Spec. 4 Jerl Withėn iš Ze- 
nesille, Ohio, rūpinosi aptvars
tyti galvą rimtai sužeistam ko
votojui.

“Nesirūpink, vyruti. Su ta
vim bus viskas gerai”, sakė 
jis. “Tu greitai keliausi namo, 
gerai? Ar girdi mane? Pasakyk 
ką nors, vyruti. Pasakyk ką 
nors”.

Kitoj mažo skynimo pusėje 
dar kažkas šaukėsi: “Aš nega
liu kvėpuoti. Oi, daktare, pa
dėk man! Aš negaliu kvėpuo-

Alto konferencijos lapkričio 18 Chicagoje dalyviai. Sėdi: adv. Si Bredes Jr„ J. Valaiti* Seų PLB pirmininkas J. Bachunas, prel. Ign. Alba- 
vičiu»,.ALT garbės pirmininkas L. Simutis, ALT pirmininkas A. J. Rudis* gen. konsulas dr. P. Daužvardis, dr. P. Grigaitis, A. Aleksis, M. 
Bachunienė, dr. S. Biežis, E. Paurazienė, P. Dargis. Nuotr. V. Noreikos

DIRŽINSKAITĖ — išleido iš ka
po Stalino dvasią

Sovietų Sąjungos delegatė J. 
Tautose L. Dirzinskaitė Piliu
šenko lapkričio 17 kalboje šį 
Maskvos taktinį siekimą suar
dė. Ji nešaukė ura Stalinui. 
Bet ji skelbė tai, kas visų at
minime atgaivino Stalino prisi-

Alto naujos valdybos nariai
John Evans, P. Grigaitis, J. Ta- 
lalas, T. Blinstrubas, E. Bart
kus, M. Vaidyla, A. F. Wells, 
P. P. Dargis — LRK Federaci
jos, Katalikų Susivienijimo, Vy
čių, socialdemokratų, Tauti-

Amerikos Lietuvių Tarybos 
konferencija buvo lapkričio 18 
Chicagoje. Patvirtino grupių 
pristatytus ir sutartus naujos 
valdybos narius. Joje dabar V. 
Y asus, J. Jasaitis, V. Šimaitis,

nės Sąjungos, Sandaros, Susi
vienijimo atstovai.

Kas bus pirmininkas — aiš- 
kės naujos valdybos susirinki
me. Buvo staigmena, kad bu
vęs pirm. inž. A. Rudis pasi
traukė ne tik iš pirmininkų, 
bet ir iš tarybos. Kita staigme

na, kada Sandaros pirmininkas 
M. Vaidyla pranešė, jog naujo
je taryboje Sandarai atstovaus 
K. Šidlauskas, buvęs LKF atsto
vas taryboje ir buvęs kr. de
mokratų pirmininkas. Trečia 
staigmena — Vlikui nepalanki 
rezoliucija.

HARRIS: Dirzinskaitė Piliušenko kalba 
tik SovietŲ, ne Lietuvos, vardu

DEL VIETNAMO trūksta ryšiai tarp tėvo ir sūnaus
Gen. Westmoreland lapkričio svarstė su patarėjais. Sprendi- turėjo laukti, iki helikopteriai

Spalio 2 dienos kalboje L. 
Diržinskaitė sakėsi kalbanti ir 
Lietuvos moterų vardu, čia 
pakartotina, kad tada Amerikos 
ambasadorė Patricia Harris pa
žymėjo norinti pabrėžti dėl So
vietų Sąjungos atstovės, kuri 
Ankstesniame posėdyje sakė
si reprezentuojanti vieną iš 
penkiolikos suvereninių valsty
bių Sovietų Sąjungoje, Lietuvą,

ri teisės atstovauti Lietuvai, o 
Diržinskaitė Piliušenko yra ne 
Lietuvos, bet Sovietų Sąjungos 
atstovas.

L. Diržinskaitės “debiutas” 
J. Tautose vargiai Maskvai nau
dingas ir vargiai juo džiaugsis 
tie, kurie norėjo su ja kalbėtis 
kaip “lietuvis su lietuviu”.

21 pareiškė, kad Vietname par- mo dar nepaskelbė. Gen West- 
tizaniniai vietkongai vis darosi 
menkesnė jėga, reikšmę pealei- 
džia š. Vietnamo kariuomenei. atstovas pasisakę prieš. 
Generolo manymu, karas persi
svėrė priešo nenaudai tiek, kad 
dabar jau ima rodytis karo 
baigimo ženklai.

Ar Kalėdom bus pertrauktas

moreland ir ambasadorius Bun- 
ker, o taip pat jungtinio.štabo

Kautynės Vietname žiauriau
sios vidurio aukštumose. Trijų 
savaičių kautynėse 173 parašiu
tininkų brigada neteko 76 už
muštų ir 140 sužeistų, kliudy-

prezidentas ta 10 helikopterių. Sužeistieji

riausybė nepripažįsta Lietuvos 
inkorporacijos į Sovietu Sąjww

kalbėjusi na Lietuvių t 
bet Sovietų vardu."

Diržinskaitė Piliušenko, vėl 
atsakydama ambasadorei Har
ris, skelbė, kad esą “Sovietų 
Sąjungoje visos respublikos 
naudojasi lygiom teisėm ir kad 
viena iš jų gali veikti kaip vi
sos valstybės atstovė. Taigi Lie-

ta kalbėti ir Sovietų Socialisti
nių Respublikų Sąjungos var
du”.

šis “dialogas” Jungtinėse 
Tautose iŠ naujo paryškino, 
kad sovietinės pretenzijos lai
kyti Lietuvos inkorporavimą į 
Sovietų Sąjungą baigtu faktu 
tebėra atmetamos Amerikos.
Antra, išryškino ir Diržinskak 
tės dialektinį suktumą, kada ji 
ėmė aiškinti, Lietuvos 
atstovas turįs teisę kalbėti So
vietų Sąjungos vardu. Bet am
basadorė Harris ir sakė, kad 
Ševiotų Sąjungos atstovas notų- reikalauja — hrt*vė«!

Kalva 882, Vietnamas. Pa
rašiutininkas bėgo atgal per 
mišką šioje kalvoje netoli Dak
to, vidurinėje aukštumoje. Jis 
mosavo savo šautuvu, ir krau
jas veržėsi iš jo burnos.

“Gulėkite! Nekelkite galvų!” 
jis šaukė. “Jie yra mus visus 
apsupę”.

Mes užsislėpėme už medžio, 
kai šiaurės Vietnamo kulkosvy
dis sėjo kulkas į džiungles iš 
50 jardų atstumo.

Buvo popietis kalvoje 882, 
apie 11 mylių į pietų vakarus 
nuo Dakto. J. V. parašiutininkų 
173 brigados kuopa pasistūmė
jo pirmyn į kalvos pakriaušes, 
žvalgydamos priešo. Jį rado.
Dsirantis priedangos: ~

Kareiviai susimetė už bam- šaukė Withers. Jo akys buvo
buko šaknų kupsto ar medžių, pilnos ašarų. “Tai stiprins pra
ktine turėjo juos pridengti.

Jokios saugios vietos. Šiau- ralę. Prašau, nerėkit!' 
rėš vietnamiečiai, prisirišę ša
kose medžių, kurių aukštis 100 
pėdų, šaudo iš visur.

įeit. Corky Watson iš Spoka- 
ne, Wash., įrėmė žvilgsnį į

. medžius.
“Aš jį matau! Matau!”, jis 

šaukė ir paleido veikti savo 
ginklą.

Sužeistų daugiau:
Armijos fotografas, kuriam 

dalis kojos buvo nutraukta vi
sai, atsišliejęs į medį. Jis deja
vo iš skausmo, kai vyras prišo
ko prie jo su tvarsčiais.
Ir tada priešo raketa sprogo. 
Ore nuskardėjo naujai sužeis
tųjų riksmas.

~“Dėl Dievo, prašau nerėkit!”

keikto šiaurės vietnamiečio mo-

Medikai bėgo nuo vieno vy
ro prie kito, bet darbo per 
daug. Kai kurie sužeistieji, ku
rie buvo aptvarstyti, pamatė, 
kad raketos sprogimas jų tvars
čius nuplėšė;

Vyras, kuris pirma buvo a- 
tėjęs pro krūmus su sužeista 
burna, buvo vėl sužeistas į

galės prisiartinti pro priešo ug
nį.
TĖVAS IR SŪNŪS musę lai
kais

Tulsa, Okla, George Stroop, 
antrojo karo dalyvis, kreipėsi į 
mobilizacijos punktą, kad jo sū
nui, studentui, atšauktų kari
nės prievolės atidėjimą, nes jis 
grąžino šaukimo kortelę. Tėvas

Tada visi kiti apie leitenan
tą ėmė šaudyti. Storos šakos 
su triukšmu krito pro bambuko 
kamienus.

“Dėl Dievo, neeikvo- 
kite savo amunicijos!” šau
kė kuopos vadas kapt. Dand 
Jasmer iš Sacramento, Calif.

“Slapukų nėra šiuose me
džiuose. Jūs šaudote tuščias ša-

pečius ir kojas.
“šis medis”, kalbėjo jis, 

“maniau bus saugu užsislėpti 
už šio medžio. O dabar aš su-
žeistas tris kartus”.

šiaurės vietnamiečiai tebe
gaudė. Paskiau jie dar sustip
rino savo ugnį Claymore mi
nom ir mortirom. Parašiutinin
kai pamažu traukėsi.

bombardavBnas
pareiškė, kad sūnus nesąs na
mie pageidaujamas, ir geriau, 
kad jis pakeistų savo pavardę, 
nes, tėvo supratimmu, tesą du 
keliai — lojalumas valstybei ar 
nelojalumas.

kas”.
Bet Watsonas žinojo, kad jo 

slapukas daugiau nebešaudys.
Už komandos grupės būrys, 

vadovaujamas Įeit John R. Ro- 
binson, 27, iš Orlando, Fla., su-

VĖL ĮTAMPA DEL KIPRO 
SALOS

Kipro klausimas vėl įtempė 
santykius tarp Graikijos ir Tur
kijos. Progą davė lapkričio 15 
graikų riaušės prieš gyventojus 
turkus. Tada Turkija lapkričio 
17 pareikalavo, kad Graikijos 
vyriausybė atšauktų gen. Gri- 
vas, kuris didina graikų kariuo
menės skaičių Kipro saloje; kad 
būtų atstatytas karinių jėgų ba
lansas Kipre. Turkija grasina 
invazija.

Nuo 1963 metų konfliktas 
buvo apramintas. Lig šiol ten 
dalyvauja J. Tautų karinė kon
trolė.

(nukelta į 2 psl.)

Jūrate Kazicką* — toki* nuotrau
ka, ganitę M Vietnamo radijo keliu, 
paskelbė N. Y. PooL Kad joje ga

lėtum atpažinti Jūratę, pridedant 
jo* nuotrauką H New Yorko laikg,

Nuotr. V. Matelio

....— Vliko oetmos šaukiamas 
gruodžio 16-17 New Yorke.

— Yomono, iš kurio pasitrau- 
vOHavą, —Irime — peticija. N.VTImee plačiai apraėė. Taip pat —rengė Munlę manifestaciją MaOtoon kia an-iai ;a). „acimdA Cnvin. 
•g. Garden. Demunetracijoje dalyvavę pora tOkataneiu, Madieen Sguare Garden per 12,000. Ukrainiedal . J ouvie-

Nuotr. V. Matelio tų lėktuvai.

Ottawojo lapkričio 7 uk
rainiečiai, lietuviai ir latviai su
rengė demonstraciją prie Sovie
tų atstovybės, kur vyko iškil
mių puota.
- Izraelio lėktuvai lapkričio 

21 perskrido Jordano upę ir 
bombardavo Jordano tankus. 
Vienas ar du lėktuvai buvo nu
šauti.

— Anglija nuvertino svarą iš 
2.80 dol. iki 2.42 dol. Amerika 
susirūpinusi dėl savo dolerio ir 
dėl galimos infliacijos, nes per 
pirmus devynis mėnesius Šiais 
metais dolerių išplaukė 1.75 
bil. daugiau nei atplaukė. Per
nai per tą laiką deficitas buvo 
938 mil.
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Laikraiti tvarko REDAKCINE KOMISIJA.

Piligrimų padėka
to padaryti, tai tariame bent 
savo ačiū. Sakoma, net ir man
dagumas to reikalauja. Tačiau 
yra skirtumo tarp mandagumo 
ir dėkingumo. Dėkingumas at

Padėkos diena primena į šį 
kraštą atvykusius išeivius, vadi
namus piligrimus, kurie 1620 
gruodžio mėnesį atplaukė į da- 
bartinį Plymouth, Massachu- 
setts, ir čia įkūrė savo koloniją, siremia į gerą Valią ir meilę, 
Savo tėvynę Angliją jie paliko o mandagumas gali slėpti ir 
dėl religinių motyvų: nenorėjo 
nusilenkti karalienės Elzbietos 
bažnytinėm reformom. Pastaty
ti prieš pasirinkimą — sąžinės 
prievarta tėvynėje arba lais
vė svetimam krašte — pasirin
ko laisvę, apsisprendę geriau iš
keliauti negu atsisakyti savo i- 
sitikinimų.

(1848) šūktelėjimas, kad “dar
bininkai neturi tėvynės”, buvo 
fikcija, žmogus įauga į savo tė
vynę ir tautą, o kiekvienas tau
tos idealas yra nepriklausoma 
valstybė. Kai bolševikai 1917- 
18 metais šūkavo, kad jie su
karsią, pasaulinę valstybę visom 
tautom, jie skelbė antrą fikci
ją. Gyvenimo realybė abi jas 
sudaužė pačių bolševikų ranko
mis: jie įkūrė Sovietų Rusijos 
valstybę ir stipriausiai atsirė
mė rusę tauta. Dar daugiau:

niai siekimai sutapdyti su bol-

Bolševizmas atėjo kaip revoliucija prieš revoliuciją (4)

neapykantą. Mandagumo gali
ma išreikalauti, ir asmuo nenu
kentės, bet laimės įgydamas dai
lią elgseną. Dėkingumo negali
ma prievarta išgauti nesulau
žant žmogaus asmenybės. Tai 
turi būti laisvas žmogaus valios 
aktas. Nelaisvojo arba vergo 
dėkingumas yra vertas pasigai
lėjimo.

Plymouthe, netoli Cape Cod, 
vasarą besilankantiem rodo
mas atkurtas piligrimų kaime
lis, lyg koks muziejus po at
viru dangumi, čia gali matyti, 
kokie skurdūs buvo jų name
liai, kaip kukliai jie gyveno, 
kaip patys gaminosi visus reik
menis, kaip sunkiai turėjo 
dirbti, kad galėtų prasimaitin
ti. Rodos, negalėjo jaustis nie
kam skolingi nei dėkingi, nes 
visa buvo Įgiję savo triūsu. O 
vis dėlto suprato ir tikėjo, kad 
ne visa išranda žmogaus pro
tas ir pagamina jo rankos.

rializmu. šitam kely Stalinas 
lieka istorijai tamsiu paveikslu, 
kuris rodo, kaip komisaras tau
tiniams reikalams (1917 XI 8) 
pavirsta net savosios gruzinų 
tantns žndikn ir kaip raro lai- stambiausia. Keltas 
kų revoliudninkas ir kalinys 
patampa carų garbintoju, pra
ėjus vos 20 metų nuo caro Mi
kalojaus H nužudymo (1918 
VH 17).

Caras Mikalojus I buvo pra
sitaręs (1839), kad "nėrė kilo 
tokio krašto kaip Rusija, kur 
būtę tokia įvairybė rasių, reli
gijų ir mąstysenos. Skirtybės 
esminės, vienybė tik išviršinė". 
Bolševikams buvo labai svarbu 
toji vienybė išlaikyti savo at
ramai ir propagandai: parodyt, 
kad komunizmas pajėgia tautas 
jungti laisvu susitarimu ir 
draugiškumu. Tas uždavinys 
atiteko Stalinui, gruzinui. Pasi-

Padėkos diena, virtusi ir 
švente ir papročiu, turi abu 
anuos bruožus: mandagumo ir 
dėkingumo. Vieni ją mini tik 
mandagiai — besivaišydami ka
lakutiena. Jiem atrodo, kad ši 
diena tiek ir teverta, kiek kep
to kalakuto kepsnis ant stalo. 
Kiti mini dėkingai — pripažin
dami, kad visa, ką žmonės tu
ri ir ką Įgyja, vienu ar kitu ėmęs komisaro tautiniams rei- 
būdu imama iš Viešpaties aruo- kalams pareigas (1917 XI 8), ža
do. Tokią prasmę piligrimai 
buvo davę savo pirmajai Padė
kos dienai. <

dėjo visoms tautoms plačias 
teises ir savarankišką valdymą^ 
sį. Tačiau pilietinis karas (1918- 
1921) netruko parodyti, kad 
diktuojančia tauta išeina rasai, 
o tautinis apsisprendimas te
reiškia “apsisprendimą už socia
linę revoliuciją”. Tautinis ju
dėjimas buvo paskaitytas “ka
pitalistine liekana”. Toks tebe
laikomas ir ligi šiolei. Caristinį 
tautę kalėjimą pakaitė bdievi- 
kinis su tokia rusifikacija, kuri 
"pralenkia net ir carę svajo
nes" (R. Majpdov).

Sovietų Sąjungoje, kurią da
bar sudaro 16 vadinamųjų res
publikų, Rusijos Federalinė 
Respublika (RSFSR) yra pati 

; sumany
mas (1936) kai kuriuos autono
minius vienetus padaryti “res
publikomis” Stalino buvo at
mestas griežtu “niet”. Jisai ar
gumentavo: respublikos pagal 
konstituciją turinčios teisę iš 
Sovietų Sąjungos pasitraukti, 
ko negalėtų padaryti būdamos 
nekraštinės. Bet nė viena tary
binė respublika negali ta “tei
se” pasinaudoti net ir būdama 
pakrašty. Negali nė savaran
kiau pasireikšti “savo sektoriu
je”. Stalino valymai išvalė pa
čius komunistus, apkaltintus na
cionalizmu Gudijoje, Ukraino- Kultūros kongreso proga kvie- 
je, Gruzijoje, Karelijoje. Kartu 
ėjo ir tebeina genocidas ir ma
sinės deportacijos. Ingrai iškel

ti iš Petrapilio srities, kazokai 
iš Dono ir Kubanės žemių, , to-

SIMAS SUŽIEDĖLIS rusinti. Rusifikacija čia yra pa
siekusi savo viršūnę.

Rusinimas eina per visą so
vietinę santvarką peHtMjo, 
ekonominėje ir kultūrinėje sri
tyse. Politika yra išskirtinai ko
munistų partijos rankose, o jo
je narių gausumu, įtaka ir bru
talumu vyrauja rusai visose 
tarybinėse respublikose: Gudi
jos kompartijoje tėra 45 pro
centai nerusų (pats didžiausias 
skaičius), Uzbekistano ir Ka- 
zakstano respublikose nesiekia 
nė trečdalio, Baltijos kraštuo
se — neprašoka ketvirtadalio. 
Visos atskiros kompartijos, be 
to, priklauso nuo centrinės 
Maskvoje. Maskvos yra nustaty
tos atskirų sričių konstituci
jos ir Įstatymai :— iliuzija ta-

toriai iš Krymo, turkai iš Armė
nijos, vokiečiai nuo Volgos. 
Šimtai tūkstančių į Sibirą de- 
portuėta gruzinų, gudų, ukrai
niečių, lenkų, lietuvių, latvių, 
estų. Jų vieton atkelti ir įsodin
ti rusai.

Baltijos kraštuose carinė “po- 
selencų” kolonizacija toli atsi
lieka nuo bolševikinės rusų in
filtracijos. Ji keičia ne tiktai iš
viršinį Lietuvos, Latvijos ir Es
tijos vaizdą, bet "pačią sielą ir 
charakterį", kaip pastebi ame
rikietis žurnalistas Edmund Ste- 
vens, lankęsis Rygoje. Ryškiau
siu pavyzdžiu to svetimų žemių 
rusinimo yra Mažoji Lietuva, 
užgrobta antrojo Didžiojo karo riamo savarankiškumo, , kurio 
pabaigoje ir prijungta prie Ru
sijos Federalinės Rspublikos. 
Per Lietuvą ir Gudiją to Balti
jos pakraščio ji nesiekia. Ma- 
žojon Lietuvon atkelta masės 
rusų ir gudų, vietovardžiai su-

rašų; jiems visur teikiama pir
menybė. Ribota laisvė atskirom 
tautom puoselėti savo kultūrą 
(kalbą, literatūrą, meną) lam
doma “socialistinio turinio” ir 
žalojama rusiškos kultūros prie
vartinių įspaudų. Rusų kalba 
padaryta vyraujanti ir privalo
ma. “Jai priklauso ateitis, kaip 
socializmo kalbai” — rašė bol- 
ževikų spauda 35 metų revo
liucijos sukakties proga (1952 
XI 8). Stalinas gi po antrojo 
Didžiojo karo kėlė taurę už bol
ševikų “pergalę” ir kalbėjo 
(1945 V 24): "Aš pirmiausia ge
riu į sveikatą rusę tautos, kuri 
yra pati svarbiausia iš sudaran
čiųjų Sovietų Sąjungą. Joje rū
šie yra vadovaujama joga". Sta
linui dar 1921 metais Leninas 
prikišo “didįjį rusiškąjį šoviniz
mą” (Isaac Deutsch).

(Bus daugiau)

nėra net ūkiniame gyvenime. 
Visa stambioji pramonė ir že
mės ūkis pajungta ne tiktai 
bendriems Sovietų Sąjungos 
reikalams, ypačiai kariniams, 
bet ir aprūpinti didelei masei

DĖMESIO JAUNIMO VADOVAM
JAV LB centro valdybos jau

nimo reikalų vedėja, susitaru
si su Pasaulio Jaunimo sekcija,

čia jaunimo organizacijų pirmi
ninkų ir su jaunimu dirbančių 
institucijų pasitarimą. Pasitari
mas Įvyks penktadieni, lapkri
čio 24, 11 vai. ryto, Jaunimo

Piligrimai, nuėmę pirmųjų 
vargo metų derlių, dėkojo Die
vui, kad išliko gyvi ir kad že
mė nešė vaisių. Jie surengė pa
dėkos šventę, pasikvietę ir sa
vo kaimynus indėnus. Tuo pa
vyzdžiu vėliau pasekė kitos 
kolonijos. Kai iš jų susikūrė 
Jungtinės Valstybės, pirmasis 
prezidentas Washingtonas 1789 
Padėkos dieną paskelbė oficia
lia švente. Ji išreiškia visos tau
tos padėką savo Kūrėjui už tas 
gėrybes, kuriomis naudojama
si. Rodos, viena Amerika tetu
ri tokią valstybinę šventę.

Būti dėkingam — tai pripa
žinti kito mums padarytą ge
rą ir turėti nuoširdų norą kuo 
nors atsilyginti. Jei negalime

Visi žmonės, it kokie piligri
mai, keliauja tik laikinai pro šį 
gyvenimą, čia prisėsdami, čia 
vėl pasikeldami nuo stalo. Už 
jokias gėrybes, kuriomis nau
dojasi, Dievas prievarta padė
kos nereikalauja. Tuo tarpu 
tarp pačių žmonių nestinga 
prievartininkų, kurie klupdo ki
tus duonos kąsniu, reikalau
dami sau pagarbos ir padėkos. 
Anie piligrimai, kurie bėgo nuo 
tokio prievartavimo, nebuvo 
paskutiniai. Istorija kartojasi 
ligi musų dienų. Mūsų laikais 
gal dar skaudžiau negu praeity
je. Bet kokį mes paliksime 
ženklą, kad priešinomės prie
vartai ir garbinome savo Vieš
patį? Pirmoji padėkos diena Amerikoje. Dail. J. L. G. Ferris paveikslas kabo Smithsonian Institute Washingtone.

centre, 5620 So. Claremont 
Avė., Chicago, III. šis pasitari
mas buvo numatytas pereitoje 
pirmininkų konferencijoje, bir
želio 17, Chicagoje. Negalint 
pirmininkui dalyvauti, prašom 
deleguoti kitą valdybos narį. 
Organizacijos yra prašomos pa
ruošti trumpą (2 minučių) 1968 
metų veiklos pranešimą, patie
kiant stovyklų, suvažiavimų bei 
kitų svarbesnių įvykių datas.

Pasitarime bus svarstomi

1. PLB Jaunimo sekcijos pra
nešimas.

2. Bendra jaunimo stovykla
1968 metais. /

3. JAV LB CV jaunimo rei
kalų vedėjos pranešimas.

4. Jaunimo organizacijų pla
nai 1968 metam.

Taip pat pranešame, kad Kul
tūros kongreso jaunimo sesija 
Įvyks tuoj po pasitarimo, 2 v. 
p. p., Jaunimo centre. Prašo
me paraginti savo organizaci
jos narius kuo gausiau sesijo
je dalyvauti.

Dalia Tallat-Kelpšaitė, 
JAV LB centro valdybos 

jaunimo reikalų vedėja

Spauda . .
(atkelta iš 2 psl.) 

sudaro įspūdį, kad hippies to
kiam “skausmui” mažinti var
toja narkotikus; jų dėl to ne
galima smerkti...

O dėl liaudininkų (kurių žmo
nės kaip tik reagavo į paskai
tininko tvirtinimus) V. Kavolis 
tame straipsny paryškino savo 
nuomones: “laikiau liaudinin
kus buvus pajėgiausiu ... poli
tiniu judėjimu Lietuvoje nuo 
Varpo Įsisteigimo iki maždaug 
Kazio Griniaus mirties ... Nuo 
1964 m. Jungtinėse Amerikos 
Valstybėse liaudininkų vadai— 
net ir tie, kurie 1927 m. liudijo 
save žmonėmis, rengdami, ‘pus
karininkių sukilimus’ prieš 
Voldemaro diktatūrą, — šian
dien esminiuose dabartinės po
litikos klausimuose (nuo Ame
rikos prezidentinių rinkimų iki 
ryšių su Lietuva ir skirtingų 
nuomonių mūsų institucijose ir 
spaudoje represavimo) dažnai 
pasirodė teišlikę ištikimiau
siais voldemarininkų liekanų 
ginklanešiais”.

Tokis “dialogas” tarp santa- 
riečio veikėjo ir liaudininkų iš
ryškino skirtingus nusistaty
mus. Palieka klausimas atviras, 
ar tos srovės žmonės bus opti
mistai tęsti “dialogą” su vilti
mi “susiprasti”, ar “dialogą” 
pavers atsikirtimu: geriau būti 
ginklanešiais Voldemaro negu 
Sniečkaus, ar savo energiją 
skirs pozityviem darbam, eida
mi skirtingais keliais...
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JURGIS JANKUS

PEILIO
AŠMENIMIS

TRUŲ VEIKSMŲ DRAMA

(8)
ANTANAS

O velnias jį žibo!
(švelniai)

žinai, Laimute, kad mane rūpestis pradeda imti.

LAIMA
Apie kokius planus norėjai pasakyti?

ANTANAS
Man atrodo, kad Daugis jam nesvarbu. Jeigu jis 

žūtų, jam tik būtų smagiau.

LAIMA
Bet ir tavo planas, kad Daugis žūtų. Apskritai 

jum visiem būtų smagiau, kad užeitų kokia epidemija 
ir visus nekomunistus išplautų. O gal būtų ir liūdna, 
patys neturėtumėt ko piauti.

ANTANAS
Laimute, kas tau šiandien pasidarė? Kalbi, kaip su 

kirviu.

LAIMA
(Prideda pirštą prie lūpų)

O ką aš galiu žinoti, kas klauso. Naktį kažin kas

vis brazdėjo ant aukšto.

ANTANAS
Kodėl nepranešei. Būčiau pasiėmęs porą vyrukų, 

ir namą būtumėm, aukštyn kojom apvertę.

LAIMA
(švelniai)

Ne taip karštai, berneli Daug lengviau pradėtą . 
darbą sugriauti, negu užbaigti.

ANTANAS
Aš nieko negriaunu.

LAIMA
Nedaug ir tepadedi. Kad tik kaip nors greičiau 

tas košmaras praeitų. Ar šiandien nieko neprasitarė 
— ar grąžins mane vėl į mokyklą?

ANTANAS
(Apsidairo ir patyliau ima kalbėti)

Gal ir grąžins, bet ne čia. žinai, kokį įspūdį šian
dien susidariau. Bijau, kad Karpenko bus į tave nu
sižiūrėjęs. Būtum girdėjus tas visas pagyras, kurias 
apie tave susakė: tu ir gražiausia, ir protingiausia ir 
gudriausia. Sako: ta mergaitė prastam krašte gimė. Jei
gu būtų gimusi Tarybų Sąjungoje, būtų aukštai iški
lusi.

LAIMA
Nedaug reikėjo ir čia. Po valsčiaus ąžuolu tada kū

pą jau buvo užnėrę. Reikėjo tik gero žodžio, ir bū
čiau pakilusi tarp šakų kaip giliukas.

ANTANAS
Tada tik gąsdino. Kai neišsigandai, kitaip ėmė 

žiūrėti. Man tik pikčiausia, kad judu abu su Daugiu 
žada išsiųsti kur nors į rytus. Sako, tenai jums bus 
saugiau. Sako, galės iš naujo pradėti naudingą gyveni
mą. Bet manęs neapsuks, žinau — Daugį gal ir iš
siųstų, bet tave iš puškelio pasiims sau.

LAIMA
Niekus šneki...

ANTANAS
Man neatrodo niekai, žinai, kam tave liepė at

vesti.

LAIMA
Judviejų pietų likučius subaigti?

ANTANAS
Jis bijo, kad čia tau gali kas atsitikti, žinai, jeigu 

vyrai nenorės geruoju pasiduoti. Arba tave kuris įtar
tų. Sako, tavęs nenori į tokį pavojų kišti. Taip tiesiai ir 

' pasakė: “Parvesk čia. Aš negaliu ją rizikuoti dėl kelių 
banditų”.

LAIMA
(E lėto)

Kam tu, Antanė!, suki aplinkiniais keliais. Saky
tum tiesiai, būtų ir vyriškiau ir geriau.

ANTANAS
(Nustebęs)

Kokiais aplinkiniais keliais?

LAIMA
Sakyk, kad pats įkalbėjai Karpenko Daugį lik

viduoti vietoje. Tai bus daug arčiau teisybės.

ANTANAS
Kokia prasmė man buvo jį įkalbinėti. Aš turėjau 

savo planą, ir būtų nė lapė nelojusi. Vienas iš parti
zanų būtų nušovęs už išdavimą — ir viskas.

LAIMA
O partizanas?

ANTANAS
Jis Imtų nespėjęs praverti burnos. Aš pats būčiau

jį nutildęs vietoje.

LAIMA
Ar manai, kad Karpenko toks kvailas ir nesupran

ta visų tavo žudymų kitų vardu..

ANTANAS
Kokių žudymų?

LAIMA
Kad ir Rasutės arba Auksės. Kiekvienas, net ir 

kvailiausias rasas, gali suprasti, kad Daugis to negalėjo 
padaryti.

ANTANAS
Net ir už tai, kad jos tave į kalėjimą įkišo ir pats 

Daugis tik per plauką sveiką kailį išnešė?

LAIMA
Net ir už tai. Aš tau galiu pasakyti, kad jis nė 

vienam lietuviui gyvybės neatėmė. Jeigu tu gyvas 
vaikštai ir net apie jo žmoną dar sukies, tai tik todėl, 
kad Daugis negali savo žmogaus žudyti.

ANTANAS
Nuo kada jis tau toks idealus pasidarė? Gerutis 

toks... Caca. Ar tik nepatikėjai Karpenko pasakai, 
kad jis abu kartu išveš kur į Kaukazo pašlaites, pa
rūpins darbus, ir galėsite gyventi kaip paukšteliai ko
munizmo lizde. Jeigu užsikabinai už tos jo meškerės, 
suklydai, žuvele.

LAIMA
Aš nesikabinu už jokios meškerės. Teisybė, tavim 

buvau patikėjai, bet ir tu, atrodo, būsi mane parda
vęs Karpenko už gerus pietus.

ANTANAS
Iš kur dabar tas viskas?

(Bus daugiau)
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Iš Liet. Kat. Moterų Organizacijų Pasaulinės Sąjungos Tarybos suvažiavimo. Sėdi iš k.: A. Sungailienė, M. 
Galdikienė (LKOS pirm.), G. Kaneb, A. šlepetytė-Jannace; stovi iš k.: O. Gustainienė (Kanados Lietuvių Kat. 
Moterų dr-jos CV pirm.), A. Radzivanienė, K. Uknevičienė, prel. J. Balkūnas, E. Vainauskienė, M. Vaftekū- 
nienė ir P. Ąžuolienė.

Lietuvių Katalikių Motery Organizacijų Pasaulines 
Sąjungos Tarybos atstovų suvažiavimas 

katalikes, aktyviai dalyvauja vi-Liet. Kat. Moterų Organi
zacijų Pasaulinės Sąjungos (L 
KOS) tarybos atstovių suvažia
vimas Įvyko lapkričio 12 Wal- 

dorf-Astorijos viešbutyje. Suva
žiavimą atidarė ir pirmininka

vo M. Galdikienė (sąjungos pir
mininkė), sekretoriavo A. Sun

gailienė iš Kanados.
Vicepirmininkė A. Slepetytė- 

Jannace padarė LKOS išsamų 
veiklos pranešimą nuo paskuti
nio tarybos suvažiavimo iki šios 
dienos: vidaus organizaciniai 
darbai — simpoziumai, studijų 
dienos, Tylos Bažnyčios minėji
mai, konferencijos, atstovavi
mas liet, bendruomenės bei į- 
vairiose organizacijų šventėse 
ir minėjimuose. Buvo rašomi 
laiškai Amerikos senatoriam ir 
kongresmanam, kad vyriausy
bė Įneštų Lietuvos laisvinimo 
klausimą Į Jungtines Tautas; 
buvo siunčiamos knygos vy
riausybės nariam, kad susipa
žintų su pavergtos Lietuvos pa
dėtim. Tarptautinėje plotmėje
—Katalikių Moterų Pasaulinė

je Unijoje mūsų atstovė B. 
šlepetytė -— Venckuvienė labai 
daug laiko ir energijos pa
švenčia atstovaudama lietuves 

Manfredas Prišmantas

suose posėdžiuose ir suvažiavi
muose, kuriuos Unija rengia 
Įvairiuose laisvosios Europos 
kraštuose, iškelia pavergtųjų 
kraštų, tuo pat ir Lietuvos pa
dėtį, sunkenybes Tylos Bažny
čios, kurios sekcijai ji pati pir
mininkauja.

LKOS iždininkė M. Vaitekū- 
nienė pranešė apie iždo stovį. 
Svarbiausios išlaidos — Kat. 
Moterų Pasaulinei Unijai nario 
mokestis ir padengimas kelio
nės išlaidų mūsų atstovei Uni
joje. Kitos išlaidos vietinio po
būdžio, kaip Įnašas i Liet. Fon
dą, kurio narė dabar sąjunga 
yra, Tautos Fondo nario mo
kestis, vienkartinis Jaunimo 
kongreso parėmimas, vienas 
kitas doleris vietiniam reika
lam. Pajamos — kat. mot. or
ganizacijų nario mokestis ir 
kukli mūsų visuomenės auka.

Iš Katalikių Moterų Pasau
linės Unijos kongreso, Įvykusio 
spalio 4-8 Romoje, pranešimus 
padarė mūsų atstovės G. Ka
neb ir A. Sungailienė (iš Kana
dos). Iš Unijos kongreso ir Pa
sauliečių kongreso pranešimą 
padarė LKS dvasios vadas pre
latas J. Balkūnas. Be jų kong
rese dalyvavo ir atsotvė B. Sle-

x4rtėjant Čiurlionio dramos pastatymui
Gruodžio 9. lygiai 7:30 vai. 

vak. Šv. Kazimiero parapijos 
scenoje Los Angeles Dramos 
sambūris pakels uždangą Čiur
lionio vaidinimui.

Jurgio Gliaudos parašyta 
drama per tris veiksmus api
ma didžiojo lietuvių dailininko 
gyvenimą.

Veikalą režisuoja rež. Dalilė 
Mackialienė. dekoruoja dail. 
Algis Žaliūnas. Užtikrinama, 
kad tų dviejų scenos specialis
tų vadovybėje Los Angeles lie
tuviai sulauks įdomaus vaidini
mo.

Vaidina Juozas Pupius, Vla
das Gylis, Jonas Janušauskas, 
Vytautas Viduguris, Vincas Do
vydaitis, Manfredas Prišmantas, 
Vytautas Šimaitis. Danutė Tu- 
minaitė. Ema Dovydaitienė, II- 
mara Mažeikaitė.

Repeticijos dabar eina pil
nu tempu ir parapijos salės sce
noje skamba Čiurlionio ir jį su
pusios aplinkos dialogai. Vaidi
nimui parengtas turtingas mu
zikinis fonas. Muzika paryškina 
įspūdį, papildo nuotaiką. įve
da sprendimą. Muzikai paimti 
M. K. Čiurlionio kūriniai.

Sambūris dirba rimtą ir at
sakingą darbą ir pasiryžęs esa- 

Ema Dovydaitienė

petytė-Venckuvienė iš Pary
žiaus.

Pagrindinė kongreso tema: 
Moterys — naujos žmonijos 
formuotojos. Buvo nagrinėja
mos moters teisės, moters so
cialinė padėtis, metodai pagel
bėti moters šeimos gyvenime ir 
kiti klausimai. Iš suglaustų at
stovių pranešimų paaiškėjo, 
kad kongresas vyko labai su
tartinoj nuotaikoj, nors progra
ma buvo perkrauta, bet iš ki
tos pusės, labai gerai suorgani
zuota. Atskiriem klausimam bu
vo sudarytos sekcijos, ir vienai 
iš tokių sekcijų posėdžiuose 
sekretoriavo mūsų atstovė G. 
Kaneb, ir jai darbo buvo labai 
daug. Visos trys lietuvaitės tau
tybių pasirodymuose gražiai

GEDULO IŠKILMES LONDONE
Spalio 31 didžiausioje Londo

no salėje (Royal Albert Hali) 
susirinko apie 8000 anglų, vi
durinės Europos egzilų ir kitų 
pagerbti žuvusių komunizmo 
aukų. Dvidešimt vienos tautos 
vėliavos, kuriomis buvo papuoš
ta salė, buvo nuleistos iki pu
sės stiebo. Lordas St. Oswal- 
das, atidarydamas paminėjimą, 

mose sąlygose duoti net komp
likuotus ir stambius veikalus. 
Penki stulpai, Anatolijaus Kai
rio Viščiukų ūkis, Alanto Vėt
ra ūkanoje — tai vis grandinė 
veikalų, kurie kalba patys už 
save.

Čiurlioniu susidomėjimas 
jaučiamas jau dabar. P. Merk. 

Laiškas redakcijai
Didžiai Gerb. Tamsta, 

Per pastaruosius metus buvo 
daug diskusijų apie tai, kaip ge
riausiai atžymėti ateinančius 
metus — 50 m. Lietuvos vals
tybės atkūrimo sukaktį. Vienas, 
mano m.anvmų, iš svarbiausių 
pasiūlymų — tai Informacijos 
Biuro įsteigimas. Tačiau kyla 
klausimas, kaip ta Įstaiga turė
tų veikti, kad pasiektų dides
nio pasisekimo negu iki šiol tu
rėjo Elta. Antras dalykas — 
kaip ir kas finansuos naująją į- 
staigą? Atrodo, kad 1968 m. 
praeis, kol šie klausimai bus iš
spręsti.

Tačiau informacini darbą ga
lima pradėti jaru' dabar ir labai 
paprastu būdu. Kiekvienoje a- 
pylinkėje yra bibliotekos: uni
versitetinės, mokyklinės ir vie
šos. Nedaug iš jų savo lenty
nose teturi bent vieną knygą 
apie Lietuvą. Mūsų pareiga — 
atlikti naujoviško knygnešio 
darbą: savo arba vietinių orga
nizacijų iniciatyva padovanoti 
bibliotekom leidinius (aišku, 
anglų kalboje) apie mūsų tėvy
nę. Šis dalykas ypač svarbus 
universitetuose, kur mokosi a-

pasirodė tautiniuose drabužiuo
se.

Kongreso metu mišias už Ty
liąją Bažnyčią aukojo prel. J. 
Balkūnas, ta pačia proga pasa
kė ugningą pamokslą. Be to, 
prelatas turėjo su savim nusi
vožęs medžiagos ir knygų apie 
dabartinę okupuotos Lietuvos 
padėtį ir persekiojamą Bažny
čią. Visa tai kitataučių buvo 
tuoj išsemta.

Iš kitų LKOS tarybos suva
žiavimo nutarimų: valdyba bu
vo papildyta dar viena vicepir
mininke — A. Sungailienė, 
“Moters” žurnalo redaktore Ka
nadoje; Įneštos kai kurios pa
taisos statute; nutarta kitais 
metais paminėti Kat. Moterų 
Sąjungos 45 metų ir Lietuvos 
valstybės atstatymo 50 metų 
sukaktis. Dar buvo sprendžia
mi kai kurie vidaus organizaci
niai klausimai, kuriuose daly
vavo savo pasiūlymais ar pata
rimais M. Galdikienė, prel. J. 
Balkūnas, A. Sungailienė, G. 
Kaneb ir kitos.

šis LKOS tarybos atstovių su
važiavimas vyko puošniuose p. 
p. Kaneb kambariuose Waldorf 
Asorijos viešbutyje. Suvažia
vime dalyvavo LKOS valdybos 
narės, dvasios vadas prel. J. 
Balkūnas, ir atstovės Australi
jos Liet. Katalikių Moterų or
ganizacijų, Kanados Liet. Kat. 
Draugijos, Amer. Liet. Kat. 
Sąjungos, ateitininkių Korp! 
Giedra Chicagoje ir Liet. Kat. 
Moterų Kultūros draugijos N. 
Y. Negalėjo atvykti Anglijos ir 
Pietų Amerikos valstybių liet, 
kat. mot. organizacijų atstovės.

Užvertus protokolų knygas, 
suvažiavimo dalyvės buvo pa
vaišintos kava ir tortais bei py
ragaičiais. Ypač žavėjomės mū
sų vicepirmininkės G. Kaneb 
vyro maloniu priėmimu ir vai
šingumu. Jam asistavo kukli 
dukrelė studentė Kristina. R,

pažymėjo, kad 1917-67 komu
nistai išžudė 95 milijonus ne
kaltų žmonių.

Daugiausia nukentėjusias 
tautas atstovavusieji vaikai, ap
rengti tautiniais drabužiais, pa
dėjo vainikus žuvusiems pa
gerbti. (Prie lietuvių tautinės 
vėliavos vainiką padėjo D. Brie- 
dytė ir A. Briedis).

Minėjimo programoje tautų 
atstovai kalbėjo abėcėlės tvar
ka — nuo Albanijos iki Zanzi- 
baro. Lietuvos nukentėjimą iš
dėstė kun. A. Geryba. Živilė 
Šlekytė (iš Kanados), lydima ki
tų dviejų lietuvaičių, perdavė 
jaudinančią Sibiro tremtyje su
dėtą lietuvaičių maldą.

Apeigose dalyvavo katalikų 
stačiatikių, evangelikų, budistų 
ir musulmonų dvasininkai. Mi
nėjimas buvo filmuojamas te
levizijai. (Elta) 

teinančių valdančiųjų sluoks
niu nariai. Kadangi, deja, tin
kamų knygų yra labai mažai, 
tokia akcija niekam daug ne
kainuotų.

Kalbant apie tinkamos me
džiagos stoką, tenka apgailes
tauti kad Lietuviška Enciklope
dija angliškai dėl pinigų trū
kumo dar neleidžiama. (Čia su
klysta — kalbama enciklopedi
ja rengiama visu tempu ir bus 
leidžiama! Red.), šis svarbus 
darbas turi būti remiamas kiek
vieno lietuvio, o ypač Įvairių 
fondų. Tokia enciklopedija, jei 
būtų išplatinta bibliotekose, 
duotų geriausią informaciją 
apie Lietuvą ir lietuvius kiek
vienam susidomėjusiam ameri
kiečiui.

Kova dėl Lietuvos nepriklau
somybės dar ilgai užtruks. Kad 
ji pasisektų, turime pagalbon į- 
traukti kuo daugiau kitataučių. 
Jiem paveikti turime teikti 
kuo daugiau objektyvios ir įti
kinančios informacijos. Geriau
sias ir prieinamiausias būdas— 
knyga.

A. Vilčinskas

Kun. dr. Jonas A. Starkus

Šv. Mykolo parapija pagerbs kleboną
BAYONNE, N. J.

Šv. Mykolo parapiečiai, Bay- 
onne, N. J., ruošiasi pagerbti 
savo mylimą kleboną kun. dr. 
Joną A. Starkų auksinio kuni
gystės jubiliejaus proga. Nors 
kun. dr. J. A. Starkus Į ku
nigus buvo įšventintas 1917 
gruodžio 27, pagerbimas dėl 
artėjančių Kalėdų ir Naujų Me
tų švenčių Įvyks kiek anksčiau 
— lapkričio 26.

Iškilmės prasidės padėkos 
mišiomis sekmadienį, 4 vai. po
piet, dalyvaujant parapijos or
ganizacijom ir daugeliui kuni
gų. Mišias aukos klebono gimi
naitis prel. Ignas Albavičius iš 
Cicero, III. Diakonas ir subdia- 
konas: kun. D. Pocius, šv. 
Onos parap. klebonas, Jersey 
City, ir kun. V. Svirnelis, šv. 
Petro ir Povilo parap., Eliza- 
beth, N .J., vikaras. Pamokslą
sakys prel. Jonas Balkūnas, 
Viešpaties atsimainymo parap., 
Maspeth, N.Y., klebonas. Kun. 
Petras Žemeikis ir kun. A. Ma
tulis, šios parapijos vikarai, rū
pinsis ceremonijom. Kolumbo 
vyčių atstovai įves procesiją 
Į bažnyčią.

Po mišių iškilmingi pietūs 
įvyks 5 vai. parapijos salėje. 
Pietų metu 72 m. klebonui 
Frank Dambrauskas ir Antanas 
Miskievvicz, Jr., Įteiks popie
žiaus palaiminimą ir parapiečių 
bei draugų maldų vainikėlį.
Pramatoma, kad iškilmėse da

lyvaus apie 35 prelatai bei ku
nigai ir kartu su parapiečiais 
pagerbs kun. dr. J. A. Starkų, 
kuris yra veikęs N. Y. ir N.J. 
apygardos liet, kunigų savi
šalpos draugijoje pirmininku, 
sekretorium ir iždininku nuo 
pat šios draugijos inkorporavi
mo 1955.

★
Kun. dr. Jonas Adolfas Star

kus, J. C.D., gimė Lietuvoje. 
Rudaminoje. Seinų apskr. 1895

Dėmesio gyvenusiem Argentinoje!
Besiartinant Lietuvos nepri

klausomybės atstatymo 50 me
tų sukakčiai, pramatyta išleisti 
lietuviško leidinio antroji laida 
“Lietuviai Argentinoje”.

Nuo 1967 rugsėjo 20 pradėjo
me rinkti tam leidiniui įvairią 
medžiagą. Prašome visų prisidė
ti prie šio kultūrinio ir tautinio 
darbo, siunčiant mums organi
zacijų, spaudos ir pavienių as
menų žinias, pagal galimybę tai 
pailiustruojant atitinkamomis 
fotografijomis. Nuotraukos bus 
gražinamos su leidinio išsiunti
mu.

Pageidautina, kad visų Ar

birželio 19. Mokėsi Marijampo
lės gimn., Seinų ir Petrapilio 
dvasinėse seminarijose. Kunigu 
Įšventintas 1917 gruodžio 27. 
Vikaravo 1918-1920 Tęsda
mas studijas Romoje, Apolina
ro universitete Įsigijo 1922 baž
nytinių teisių daktaratą. 1922- 
23 buvo Vilkaviškio gimnazijos 
kapelionas ir mokytojas, nuo 
1923 — Seinų Žiburio gimna
zijos mokytojas ir nuo 1927-di- 
rektorius. Rūpindamasis švieti
mu, iškėlė mintį Įvesti priva
lomą pradžios mokslą Seinų ap
skrity ir padėjo tai Įvykdyti. 
1936 pasitraukė iš Seinų Žibu
rio gimn. dir. pareigų ir atvy
ko Į J.A.V., kur ligi 1942 moky
tojavo Marianapolio kolegijoje 
Thompsone, Conn. 1942-53 vi
karavo šv. Petro ir Povilo lietu
vių parapijoje Elizabeth, N. J.,
nuo 1953 klebonauja šv. Myko
lo lietuvių parapijoj Bayonne, 
N. J. Išspausdino: Seinų Žiburio 
gimnazija, 1935, Lietuvių k. 
gramatika, 1938 (skirta JAV lie
tuviam). Daugeliui lietuvių 
tremtinių Europoje jis pagel
bėjo įsikurti Amerikoje. Nema
ža jo buvusių mokinių Maria
napolio kolegijoje tapo marijo
nų misijonieriais.

1953 jubiliatas paskirtas kle
bono pareigom Šv. Mykolo pa
rap. Bayonnėje. Jo pastangomis 
buvo atnaujinta bažnyčios vi
dus ir išorė, altoriai, vargonai 
ir statulos. Prie įėjimo bažny
čion 1959 pastatyta Šiluvos 
šventovė. Klebonas laisvai kal
ba keliomis kalbomis ir yra mė
giamas nuodėmklausis. Veiklus 
lietuvybės reikaluose. kleb. 
Starkus nesigailėjo nei laiko 
nei gabumų puoselėti Lietuvos 
laisvės idealams ir mokslui bei 
auklėjimui. Iš jo 50 kunigystės 
metu 19 jis praleido Lietuvo
je ir 31 Amerikoje.

Al. Jakupčionis

gentinoj veikiančių ar veikusių 
lietuviškų organizacijų pirmi
ninkai bei vadovai prisųstų val
dybų nuotraukas, pažymint va
dovavimo laikotarpį ir veiklos 
momentus. Skubiu medžiagos 
prisiuntimu bus pagreitintas ir 
pats leidinio sudarymas.

Visi, gyvenę Argentinoje ir 
ten įsijungę Į lietuvišką visuo
menini darbą, irgi maloniai pra
šomi prisiųsti veiklos žinias su 
foto nuotraukomis.

Visą medžiagą siusti adresu: 
Sr. Jonas Papečkys. Maipu 
3673, Rosario S. Fe. Argentina.

J. Brizgys-J. Papečkys

NAUJOS PLOKŠTELĖS

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

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

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.).

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

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
ri gauti daugiau kalendorių 
kreipiasi į Darbininko adminis
traciją, 910 Willoughby Avė., 
Brooklyn, N.Y. 11221.

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

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

DARBININKAS
910 Willoughby Avė.
Brooklyn, N. Y. 11221
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ROCHESTER, N.Y.
Lietuviu Bendruomenės cho

ro lapkričio 11 rengtame pobū
vyje vėl paaiškėjo neužginčija
ma tiesa, pasak dr. Joną Dėdi
ną, L. Bendruomenės apyl. pir
mininką, kad choro ateitis esan
ti užtikrinta, nes choristų eilės 
vėl yra gražiai pasipildžiusios 
jaunais dainų mylėtojų veidais. 
Iš tikrųjų, kai choro valdybos 
pirmininkas agr. Jonas Pupi- 
ninkas pradėjo vardyti chorą 
papildžiusių pavardes, smagu ir 
malonu buvo klausytis, štai kai 
kurie iš jų: mokt. Birutė Sed- 
lickaitė, išvykus Chicagon mo
kytojauti, po metų atgal grįžda
ma parsivęžė šaunų buv. Daina
vos choristą arch. V. Litviną, 
kaip savo vyrą ir šios bendruo
menės naują choristą. Choro 
nepamainomas bosas Pranas 
Puidokas šiais metais choran a- 
vyko su sūnum Pranu, o Kos
tas Mačiulis, buv. senas choris
tas, ne tik pats grįžo choran, 
bet atsivedė ir dvi šaunias duk
ras Ritą ir Nijolę, kurios ne tik 
dainuoja, bet jau yra ir tolokai 
pažengusios baleto mene. Tai 
puikiai įrodė pašokdamos du 
šokius. Andrius Cieminis (aukš- 
tesn. mokyklos mokytojas) ne 
tik nepavargstąs choristas nuo

PUTNAM, CONN.
Ateitininkų veikla

Lapkričio 1 lankėsi SAS pir
mininkas. Studentų reikalais 
kalbėjosi su kun. St. Yla, sese
lėmis M. Palmira, M. Jurgita, 
M. Paule ir moksleivių globėja 
M. Viktoria, su valdyba ir dva
sios vadu kun. V. Zakaru. Stu
dentų Sąjungos pirmininkas su
sirūpinęs ateitininkijos dvasi
nių kilimu. Jo manymu, jei stu
dentiškasis jaunimas giliai įsi
jaustų į krikščioniškąsias tie
sas — tikėjimą, tada natūra
lus rezultatas būtų krikščioniš
kas gyvenimas, atitinkąs ateiti
ninkijos šūki “Visa atnaujinti 
Kristuje”. Studentų metinė te
ma diskusijom — tikėjimas. 
Tai labai prasminga, nes Baž
nyčia šiuos metus skelbia tikė
jimo metais. Pirmininko noras,

HARTFORD, CONN.

Lietuvos kariuomenės atkūri
mo 49 metines LVS “Ramovė” 

Hartfordo skyrius mini lapkri
čio 26. 10 vai. ryto lietuvių pa
rapijos Švč. Trejybės bažny
čioje įvyks iškilmingos pamal
dos. Mišias aukos ir pamokslą 
sakys lietuvių parapijos klebo
nas kun. Juozas Matutis. Pa
maldų metu giedos Hartfordo 
mišrus choras Aidas, vadovau
jamas muziko J. Petkaičio. Pa
maldose dalyvaus Amerikos lie
tuvių veteranų Sabonio pos
tas ir Hartfordo vietininkijos 
skautai su vėliavomis.

Po pamaldų Lietuvių Ameri
kos Piliečių Klubo mažojoje 
salėje įvyks bendri ramovėnų 
pusryčiai. Skyriaus valdyba 
kviečia visą lietuvišką visuo
menę kuogausiausiai pamaldo
se dalyvauti. J. Bernotas 

Violeta Balčiūnienė dainuoja Waterburyje Šalkauskio ir Putino minėjime lapkričio 5. Nuotr. V. Maželio

pat Vokietijos DP laikų (buv. 
Čiurlionio ansamblio choris
tas), bet jau antri metai į cho
ro repeticijas atvyksta su 
dviem sūnum — Arvydu ir Vir
gilijum. Bronius Krokys, ener
gingas lituanistinės mokyklos 
vedėjas, taip pat į choro repe
ticijas atvyksta su dviem šau
niom dukrom. Ir kur čia juos 
visus išvardysi! Garbė ir pasi
didžiavimas tėvam ir visai lie
tuviškai bendruomenei!

Šauniai parengtame choro 
pobūvyje buvo pagerbtas ilga
metis choristas Zigmas Arlaus
kas, kuris šią vasarą susilaukė 
65 metų ir išeina pensijon, bet 
tik ne iš choristų eilių. Buvęs 
choristu ir tokiu liksiąs iki 
karsto lentos. Zigmas Arlaus
kas, buv. gusarų pulko viršila, 
orkestrantas, dainuojąs nuo 
1910. Kiek seniau išėjęs pensi
jon Bronius Velminskas (dai
nuojąs nuo 1914, Rygos lai
kų) taip pat negalįs iš choristų 
eilių pasitraukti. Daina, tai jo 
svarbiausioji gyvenimo dalis ..

Pobūvio metu Ona Adomai
tienė, Vladas Keiba ir Pranas 
Puidokas pasirodė ir savo artis
tinius sugebėjimus, paskaityda
mi kai kuriuos humoristinius 

kad atskirose vietovėse būtų or
ganizuojama rekolekcijos, dis
kusijos tikėjimą liečiančiom te
mom, o praktiškas išvadas kiek
vienas tepritaiko savo asmeni
niam gyvenime. Jau laikas dva
siškai pajudėti, įsižiebti Kris
taus liepsna ir kitus užžiebti ne 
žodžiais, bet gyvenimu. Jei 
draugovėm sunku gauti prele
gentus, valdyba rūpinasi gauti 
kalbėtojus, kurie įkalbės į juos
telę ir šitos juostelės bus siun
tinėjamos, kad susirinkimuose 
būtų galima diskutuoti, o išdis
kutavus išmąstyti ir įgyvendin
ti.

Buvo tartasi dėl rekolekci
jų organizavimo rytiniam pa
kraštyje. Rekolekcijos bus N.P. 
Marijos Seserų sodyboje antrą 
gavėnios sekmadienį, kovo 9- 
10. Studentų-čių rekolekcijų 
reikalais kreiptis pas seselę M. 
Palmira.

Lapkričio II sesuo M. Palmi
ra dalyvavo moksleivių globėjų 
suvažiavime Brooklyne, N. Y’., 
Apreiškimo parapijoje. Būtų 
prasminga, kad moksleivių glo
bėjai. kurie negalėjo dalyvauti 
suvažiavime, skirtų vieną die
ną susitikti Putname ir pasida
linti reikalais ir užplanuotais 
darbais, kurie suvažiavime bu
vo numatyti. Gruodžio 10 Put- 
nam draugovė organizuoja su
sirinkimą. Tai būtų gera proga 
ir globėjam atvykti ir pasitarti. 
Susirinkimo pradžia 3 vai. po
piet. Kalbės E. Sužiedėlis tema 
“Kodėl jaunimas kartais neno
ri prisipažinti sau ir kitiems, 
kad jie yra lietuviai?” Minė
tas susirinkimas skiriamas tau
tiškumui panagrinėti. Kviečia
mi visi studentai ir paskutinio 
meto moksleiviai. R.K. 

nutikimus. Gi ankstesnės kar
tos, jau čia gimę, buvę parapi
jos ir vyčių choristai Frank Jur- 
len (Jurgelionis) ir J. Sedlickas 
(žinomo krepšininko tėvas), sa
vo žmonų padedami, puikiai pa
dainavo kai kurias jų laikais 
dainuotas dainas.

Chorą sveikino L. B-nės apy
linkės pirm. dr. J. Dėdinas, pro
fesorė Vlada Sabalienė ir kt. 
Pobūvyje dalyvavo ne tik cho
ristai, jų šeimų nariai, bet gau
sus būrys svečių, jų tarpe klb. 
kun. Pr. Valiukevičius, kun. L. 
Januška, rašytojas Jurgis Jan
kus ir kt.

Choro ilgametis dirigentas 
yra Jonas Adomaitis, jo padėjė
jai: Andrius Cieminis, Vyt. 
Zmuidzinas ir Kęstutis Sala- 
džius (akomponiatorius). Choro 
valdybos pirm. — agr. Jonas 
Pupininkas.

Metiniame ateitininkų susi
rinkime dr. Jonas Dėdinas pa
darė platų ir išsamų praneši
mą iš ateitininkų sendraugių 
šią vasarą Dainavoje įvykusios 
vasaros stovyklos, o taip pat, 
kaip Rochesterio skyriaus at
stovas dalyvavo toje pat stovyk
loje įvykusiame ateitininkų su
važiavime. Dėl nario mokesčio 
pakėlimo, dr. Vladas Lelis, P. 
Puidokas, Kazys Sabalis ir kt. 
pasisakė prieš, nes esą, jei na
rio mokestis ir būtų pakeltas, 
tai jis turėtų likti Rochesterio 
ateitininkų kasoje, pa
remti jaunučių veiklai. Ateinan- 
tiem metam valdyba liko ta pa
ti: dr.. VI. Lelis — pirm., dr. J. 
Dėdinas — sekretorius, Kazys 
Sabalis — kasininkas ir jaunu
čių globėjas — Br. Krokys. Su
sirinkimas įvyko Br. ir Juzės 
Krokių bute lapkričio 12. Nau
jų narių įstojo buv. Šatrijos 
korporacijos narė, solistė Biru
tė čypienė.

Lietuvos nepriklausomybės 
atstatymo 50 metų minėjimas 
įvyks vasario 18. Pagrindiniu 
kalbėtoju yra pakviestas A. Ka- 
siulaitis, žymus jaunosios kar
tos veikėjas, L. Krikščionių de
mokratų part. centro komiteto 
pirmininkas.

Prof. dr. Antanas Klimas lap
kričio 5 Lietuvių B-nės apylin
kės susirinkime padarė platų 
pranešimą iš L. B.-nės tarybos 
suvažiavimo, įvykusio New Yor- 
ke, o taip pat įdomiai papasako
jo ir savo įspūdžius iš kalbinin
kų suvažiavimo, įvykusio šią va
sarą Rumunijoje, kur jis daly
vavo su žmona Nijole. Juodu 
taip pat aplankė kai kuriuos 
kraštus ir V. Europoje. Pasako
jimą iš kelionės Rumunijoj ir 
V. Europoje pailiustravo ir 
skaidrėmis.

Naujų Metų sutikimas ren
giamas šv. Jurgio Lietuvių ka
talikų parapijos salėse gruo
džio 31. Rengia vietos L. Bend
ruomenės apyl. valdyba.

Rengtas L. radijo valandėlės 
vakaras — koncertas praėjo su 
pasisekimu. Programos išpildy
toj ai solistas Vaznelis ir rašyto
jas Aloyzas Baronas buvo pri
imti. kaip seniai laukti meni
ninkai ir svečiai. Jų atlikta pro
grama žavėjo senus ir jaunus.

DARBININKAS

“Vilties” choras atsidėjęs rengiasi savo krikštynų baliui—koncertui, kuris jvyks gruodžio 9 d., McCallister 
salėje, 1811 Spring Garden St., Philadelphijoje. Nuotraukoje— Anelė Kaulinytė (choro vadovo padėjėja), la
vina moterų balsus. Iš kairės— Marija Raugienė, Eleonora Kaulinytė, Marytė Kaulinytė, Valerija Didelytė, 
Laima Tvarkūnaitė, Bronė Volertienė ir Darija Dragūnienė. Nuotr. K. čikoto

Bronius ir Juzė Krokiai šią 
vasarą prie savo rezidencinių 
namų pastatė puošnų kryžių. 
Ji suprojektavo ir pastatė stud. 
Jonas Šipaila. Kryžiaus šventi
nimo apeigas atliko kun. L. 
Januška, dalyvaujant gausiam 
būriui giminių ir šiaip svečių.

sb.

Baltimorės žinios
Šv. Alfonso parapijos jauni

mas, priklausąs CYO organiza
cijai, lapkričio 24, penktadienį, 
vakare ruošia “Ice Cream Par- 
ty”. Visas jaunimas kviečiamas 
šiame parengime dalyvauti. Šo
kiam gros plokštelių muzika. 
Parengimas įvyks šv. Alfonso 
mokyklos patalpose.

Stebuklingo medaliko iškil
minga novena vyko lapkričio 
13-21. Novenos pamaldos vyk
davo 3 kar| dienoje, o pirma
dieniais — 7 kartus. Visus pa
mokslus sakė misijonierius pa- 
sijonistas tėv. Maurice Sullivan. 
Pamaldose dalyvavo labai daug 
žmonių.

Suaugusių klubas lapkričio 
25, šeštadienį, rengia Baltimo- 
rės lietuvių tarpe populiarų 
“Oysterių balių”. Parengimas 
vyks šv. Alfonso mokyklos pa
talpose. Bus taip pat ir kitų val
gių bei įdomybių. Parengimo 
pradžia 9 vai. vak.

Altoriaus ir Rožančiaus drau
gijų narės lapkričio 26, sek
madienį, 8:30 vai. ryto turės 
bendrus medinius pusryčius. 
Klebonas prel. L. Mendelis 
kviečia visas nares dalyvauti.

Sodalietės lapkričio 26, sek
madieni, 4 vai. popiet šv. AI- 
fonso mokyklos salėje rengia 
bingo žaidimus. Bus gražių pre
mijų ir skanių valgių. Šiame 
linksmame pobūvyje raginamos 
dalyvauti visos sodalietės su sa
vo draugėmis. Visas pelnas ski
riamas nupirkti dovanėlėm, ku
rios bus įteikiamos lietuviam 
seneliam, prisiglaudusiem įvai
riose Baltimorės prieglaudose.

Kalėdinė programa, rengia
ma šv. Alfonso parapijos vaiku
čių, šiemet įvyks gruodžio 10. 
sekmadienį, šv. Alfonso mokyk
los salėje. Vaikučiai šiai prog
ramai jau kuris laikas ruošiasi 
ir repetuoja. Kiekvienais 
metais savo gražiomis giesmė
mis. dainomis ir montažais vai
kučiai publikai perteikia malo
nią Kalėdų dvasią.

Juozas Lotas, ankstesnės kar
tos lietuvis, po sunkios ligos 
mirė lapkričio 10. Velionis bu
vo susipratęs lietuvis ir uolus 
lietuvišku parengimų dalyvis. 
Už jo vėlę gedulingos mišios 
buvo paaukotos Šv. Alfonso 
bažnyčioje lapkričio 14. Palai
dotas Loudon Park kapinėse. 
Nuliūdime liko žmona Marija ir 
dukra Zuzana. Jonas Obelinis

Kaune įvykusiose rankinio 
kamuolio žaidimo Sov. S-gos 
pirmenybėse Sov. S-gos čempio
nių vardą laimėjo Kauno “Žal
girio” rankininkės. (E)

Los Angeles, Calif.
Paulina Raulinaitienė perei

tais metais mirė gruodžio 3. Mi
nint mirties metines, už jos vė
lę šv. Kazimiero lietuvių para
pijos bažnyčioje gruodžio 3 bus 
aukojamos visos mišios: 7:30, 
8:30, 9:30, 10:30 ir 12:30 vai.

WATETRBURY, CONN.
Ona Naujevičienė (Stankevi

čiūtė), seniausia Waterburio lie
tuvė, po trumpos ligos lapkri
čio 9 mirė šv. Marijos ligoninė
je. Prieš 95 metus buvo gimu
si Apšrutų kaime, Vilkaviškio 
parapijoje. Iš Lietuvos išvyko 
dar spaudos draudimo lai
kais. Buvo gerai apsiskaičiusi ir 
prasilavinusi, nes mėgo lie
tuvišką laikrašti ir knygą. Pri
klausė Rūtos, šv. Onos, Mal
dos apaštalavimo ir kitom d- 
jom. Aktyviai reiškėsi parapi
jos veikloje.

Išaugino du sūnus ir dvi duk
ras. Nuliūdime liko sūnus, duk
ra, penki anūkai ir vienuolika 
proanūkų.

Laimingą ir stiprią senatvę 
leido pas savo jauniausią duk
rą Elą Adomaitienę, kurios vy
ras Jonas Adams-Adomaitis, 
buvęs Connecticut kongreso 
narys, šiuo metu vadovauja 
vienintelei lietuviškai radijo va
landėlei Waterbury.

Gedulingas pamaldas atlaikė 
šv. Juozapo parapijos klebonas 
kun. E. Gradeckas. Susirinko 
gražus būrelis artimųjų ir pa- 
rapiečių. Komp. A. Aleksiui 
grojant gražiai pagiedojo solis
tai K. Seliokas ir velionies gi
minaitis J. Brazauskas.

Palaidota Kalvarijos kapinė
se. A. B.

PALIKIMŲ GYNIMAS NUO 
OKUPANTU GODUMO

Adv. Charles P. Kai firma 
lapkričio 1 Chicagos Probate 
teisme laimėjo Danilevičiaus— 
Povilo Dalen palikimo bylą. Tei
sėjas Corcoran, išklausęs advo
katų argumentų ir liudininkų 
parodymų, nusprendė patvir-
tinti Danilevičiaus testamentą. 
Priešingosios pusės advokatas, 
neva atstovaująs velionies bro
lius ir seseris, prašė priteisti 
S15.000. kuriuos jiem pasiu
siąs. Globėių advokatai įrodė, 
kad priešingos pusės įgalioji
mas nėra tikras. Teisėjas sa
kęs. kad testamento minties 
negalima iškreipti — pakeisti. 
Ten pat įvyko nepaprastas į- 
vykis. kai prokuroro padėjėjas 
reikalavo, kad palikimo pinigai 
būtų įdėti i County treasurer 
kasą. Jei taip būtu padaryta . 
tuomet neva Lietuvos įgaliota
sis advokatas iš tos kasos leng
vai pinigus būtų galėjęs išgau
ti. iš kurių 20-25 proc. honora
ro pasiimtų, o likuti — i Nevv 
Yorko advokatų firmą, kuri ne
žinia. kiek i Lietuvą giminėm 
pasiųstų. Atrodo, kad teisėje 
Corcoran sprendimas galės bū
ti precedentinis panašiom by
lom.

Visi kviečiami pamaldose daly
vauti ir maldose prisiminti mie
lą Velionę. Praneša ir kviečia 
nuliūdę: vyras Pranas V., sū
nūs: Pranas A. ir Julius A., 
marčios: Angelė J. ir Irena A., 
vaikaičiai: Jūratė E., Pranas 
Darius, Arvydas L. ir Sigitas J.

Inž. Antanas Mažeika, dirbąs 
Swanson bendrovėje, už puikiai 
atliktą darbą, statant cemento 
fabriką Michigano valstijoje ir 
įrengiant “statinės kontrolės 
sistemą”, buvo perkeltas į 
projektų inžinierių skyrių, šis 
skyrius pavestas A. Mažeikos va 
dovavimui.

Los Angeles Tarybos skyrius 
gruodžio 2, šeštadienį, 7:30 vai. 
vak. parapijos salėje rengia va
karą. Pelnas skiriamas Lietu
vos vadavimo reikalam.

Los Angeles Sąjungiečių ka
lėdinis balius įvyks gruodžio 
10, sekmadienį, 2 vai. popiet 
parapijos salėje.

'Šv. Kazimiero šeštadieninės 
mokyklos vaikučių kalėdinė eg
lutė bus gruodžio 24 tuoj po 
pamaldų parapijos salėje.

KULTŪROS KONGRESO PRO
GA STUDENTŲ ATEITININ

KŲ KONFERENCIJA 
CHICAGOJE

Kultūro kongreso darbų išva
karėse, lapkričio 23, ketvirta
dienį, Studentų ateitininkų są
jungos centro valdyba ruošia 
konferenciją, kurioje konkre
čiai bus svarstoma metinės te
mos tolimesnis išvystymas, prie
monės veiklos skatinimui, arti
moje ateityje pramatyti kursai 
bei kiti įvairūs sąjungos eina
mieji reikalai. Prašoma kiek
viena studentų ateitininkų d- 
vė atsiųsti bent vieną atstovą, 
o jeigu įmanoma ir daugiau 
(bus smagiau). Svečių prieglobs
čiu rūpinasi Chicagos draugo
vė. Planuojantieji atvažiuoti, 
tai praneša adresu: Rimas Zails- 
kas, 1819 So. 48th. Court, Ci
cero, III. 60650. Konferencija

VISI BENDROM JĖGOM STATYKIME

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

KĄ PASIRYŽOME — ĮVYKDYSIME!
DABAR YPAČ REIKALINGA JŪSŲ AUKA 

2EMES SKLYPUI PIRKTI

TĖVAMS PRANCIŠKONAMS BROOKLYNE (BUILDING FUND)
680 BUSHVVICK AVĖ., BROOKLYN, N. Y. 11221

Siunčiu auką ........... statybų fondui ir prašau Įrašyti mane / mūsų
šeimą / mūsų mirusiuosius į:
0 Garbės fundatorius ($1000) 0 Amžinuosius narius ($500)
0..Fundatorius ($100) □ Rėmėjus (maiesnė auka)

Pasižadu iš viso paaukoti ateityje statybų fondui_______ _

ADRESAS . .................................... —.......---- ------- ------------------------

(Viltoms aukoms atskaitoma mokesčiai (Tax deduettble)
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— Akademinė studentija su
daro reikalingą kalbantį chorą 
Kultūros kongreso metu išpil
domiem kūriniam — kantatai 
“Karalius Mindaugas" ir operai 
“Maras” atlikti. Ji sudaro Va
karė Aistytė, Daina Baraitė, Ele 
Iena Bradūnaitė, Jurgis Bradū- 
nas, Viktorija Dirgėlaitė, Ginta
ras Endrijonas, Rolandas Gry
bauskas, Jūratė Jasaitytė, Sau
lius Mikaliukas. Laima Nainytė, 
Vytautas Narutis, Audronė Pa- 
vilčiūtė, Patrimpas Prapuole
nis, Vitalija Ruibytė, Edvardas 
Sipavičius, Vytautas Stanevi
čius, Leonas Valaitis, Arilda 
Vailokaitytė, Rimvydas Zails- 
kas.

— Prel. Pranciškus M. Ju
ras, P. A., buvęs šv. Pranciš
kaus parapijos, Lavvrence, 
Mass., klebonas, lapkričio 14, 
grįždamas iš Putname įvykusio 
Kunigų Vienybės posėdžio, su
sidūrė su kitu automobiliu. Pre
lato automobilis gerokai aplau
žytas, o pačiam prelatui nu
laužtas šonkaulis. Dabar prela
tas gydosi Šv. Vincento ligo
ninėj Worcester, Mass.

— Chicagos Lietuvių operos 
kolektyvas, susirinkęs lapkričio 
10 Jaunimo centre, apsvarstė ir 
priėmė komisijos paruoštą ope
ros vieneto veiklos statutą. Sta
tuto parengimo komisija buvo 
sudaryta iš A. Jagutienės, A. 
Kulio ir J. Mockaičio. Prie šio 
darbo praktiškais patarimais 
daug prisidėjo teisin. J. Dėdi
nas.

— Dail. Vytauto Remeikos 
tapybos paroda vyks lapkričio 
25 — gruodžio 3 Toronte, Pri
sikėlimo parapijos parodų sa
lėje. Jaunosios kartos dailinin
kas gyvena ir kuria Monrea
lyje. Toronto parodoje bus iš
statyta apie 50 jo paveikslų. Pa
rodą rengia ir globoja “Varpo” 
choras.

— Solistas Arnoldas Vokie
taitis tris savaites praleido 
Barcelonoje, Ispanijoje. Barce- 
lonos operoje dainavo Sevilijos 
kirpėjas ir Don Carlos opero
se. Išvykstant iš New Yorko 
aerodromo, išleisti buvo atvy
kusi solisto mamytė Agota Vo- 
kietaitienė iš New Haveno ir 
giminaitė Julė Gražulytė, nese
niai atvykusi iš Lenkijos, bei 
kiti giminės ir draugai.

— Kun. Boleslovas Liubaus- 
kas, ilgesnį laiką dirbęs šv. Juo
zapo lietuvių parapijoj Du Bois, 
Pa., perkeltas kapeliono parei
gom į šv. Vincento ligoninę, 
Erie, Pa.

prasidės 2:30 vai. popiet. Iki 
vakaro tikimės ją užbaigti. Va
kare, po darbo įtampos, bus 
suruoštas “atsikvėpimas”, o 
penktadieni ir kitas Kultūros 
kongreso dienas jungsimos į 
sau įdomesnius jo darbus, daly
vausime literatūros vakare bei 
“Maro” ir “Karaliaus Mindau
go” muzikiniuose pastatymuo
se. lankysime meno paroda ir 
kt. Iki pasimatymo! CV.
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RADIJO M06MMOS HAPPY THANKSGIVING DAY
BOSTON. NASA

Vedėtas 
PETRAS VIŠČINIS, 

173 Arthur St 
Brockton. Maas. 02402 

TeL 586-7208
WHIL - 1430 kil. Medford. Mas* 
Sekmadieniais nuo 11 Iki 12 vld-

BOSTON. MAS8 
Vedėtas 

step. minkub 
WLYN —1360 kUocycIes 

ir FM 101.7 banoa 
Sekmadieniais nuo 1 - 1:30 vai. p.p

BOSTON. WORCESTER 
BROCKTON. " 
Vedėjas P. VIŠČINIS

173 Arthur St.. Brockton 18, Masa. 
TeL JU 6-7209

FM bangomis 105,7 MC
meg. iš WKOX. Framingham, Mase 

Sekmadieniais 8 - 9 vai. ryte
LIETUVIŠKŲ MELIODLręr 

RADIO VALANDA 
girdima kiek v. šeštadienį 3-4 p.p. 
iš Detroito stoties WJLB-AM - 1400 
kilo. Pranešėjai: Patricia Bandža ir 
Algis Žaparackas; vedėjas—Ralph 
Valatka. 15756 Lesure, Detroit, Mich.
4S227; tel. 273-2224.______

HARTFORD. CONN.
Ved. ALG. DRAGŪNAVIČIUS 

WBMt-FM 95.7 '
273 Victoria RcL. Hartford 14, Conn 

Tel.: 249 - 4502
Sekmadieni — nuo 12 iki 1 P-P-

PITTSBURGH, PA 
WZUM. 1590 banga 

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

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

PHILADELPHI A, PA 
WTEL, 860 kilocydes 

BENDRUOMENES BALSAS 
1203 Green St, Phila, Pa. 19123 

PO 5-0932 
šeštadieniais nuo 1:30 iki 2:30 p.p

WATERBURY, CONN.
WWCO - AM - 12*0

- Ved. ANT. PALIULIS 
Lietuvos prisiminimai 

Kultūrinė - komercinė programa
Sekmad. 9:35 ik* 10:30 ryto

....Čhicagoje, prie N. Michigan 
Avenue ir Ohio Street stato
mas aukščiausias miesto dango
raižis — John Hancock Center. 
Jis turės 100 aukštu ir, įskai
tant antenas viršuje, bus 1,449 
pėdų aukščio. Palyginant, New 
Yorko Empire State Building, 
irgi įskaitant antenas, turi 
1,472 pėdas aukščio. Naujaja
me Chicagos pastate bus 2,800, 
000 kvadratinių pėdų grindų 
ploto: 48 aukštai, tarp 46 ir 93 
aukšto bus užimti gyvenantiem 
butam; vienas dvigubas aukštas 
tarp 44 ir 45 aukštų skiriamas 
“dangaus plazai” — verandom 
su krautuvėm; 29 aukštai, nuo 
13 iki 41 aukšto, skirti įstai
gom, 7 aukštai, nuo 6 iki 12 
aukšto, skiriami automobiliam 
užvažiuoti, o apatiniai aukštai 
palikti krautuvėm, restoranam, 
observatorijom ir mechaniniam 
įrengimam, šio didžiulio pasta
to gyventojai greitais keltuvais 
nuo apačios iki 45 aukšto ga
lės užvažiuoti, be sustojimo ap
lenkdami kitus aukštus, per 
27 sekundes. Per 39 sekundes 
galės užvažiuoti į observatori
ją 94 aukšte. Visas namas 
svers 192,000 tonų.

Architektas G. Nakashhna 
katalikų menininkų suvažiavi
me Lovelande, Ohio, pareiškė, 
kad paprastumas ir neturtingu
mas privalo atsispindėti bažny
čios statyboje. Išleisti $100,000 
simbolinei varpinei esąs nemo
ralus dalykas.

Gali netikti
Anglijos karalius Henrikas 

Vm kartą paprašė žinomąjį fi
losofą Tomą Morą, kad šis jo 
vardu įteiktų Prancūzijos kara
liui Pranciškui I notą-Nota bu
vo labai aštraus tono, ir To
mas Moras suabejojo:

— šviesiausiasis pone, bi
jausi, jog, perskaitęs tokią į- 
žeidžiančią notą, žinomas savo 
nesusivaldymu Pranciškus pa
prasčiausiai įsakys nukirsti 
man galvą.

— Jeigu jis išdrįstų ką nors 
panašaus padaryti — įsakysiu 
nukirsti galvas visiems prancū-
zams, gyvenantiem Londone.

— šitai mane maloniai jau* 
dina, šviesiausias pone, — at-
sakė nusilenkdamas filosofas.

Tačiau nesu tikras, ar bent 
viena iš tų galvų tiks mano 
sprandui.

For Btegance & Style 
There is no one Ūke 

AMELIA ORIGINALS 
Custom Made in AM Sizes 

Drasses — Wedding Gerams 
355 Anderson Ave^ Fairview, NJ. 

CaU: 201- 945 - 5366

A. LAVIOSA 
PCRTRAIT PHOTOGRAPHER

Formerly of the Waldorf Astoria 
153 Northern Bivd. Manhasset 

516 MA 7-0610

MOE PENN
HATTER — CUSTOM HATTER 

FEATURING — DOBBS

395 Grand Street N.Y.C.

Tele.: GR 5-4156

DELPHI 
EMBROIDERY

Open 6 Days a Week

1212 VVashington St. 
Hoboken, N. J.

201 656 - 6888

Vau Doren 
Construction 

Co.
P.O. Box 41 

Orchard Drive 
South Brandi, N. J.

201 369-6301
— Richard Van Doren —

Lucy & Ralphs
Beairty Salon

Late nite Thurs 
l^ąst Appointment 6:30 P.M.

603 Park Avė. 
Plainfield, N.J.

• Call: 201 756-0835

Grimaldi
Masons

2294 E 2 St. 
Brooklyn, N.Y.

— Tele.: ES 6-6753 —

Alus

Pirmąją vietą Lietuvos kai
mo žmonių gėrimų tarpe užima 
alus.

E visų alaus rūšių seniausias 
yra salyklinis alus, plačiausiai 
vartojamas vidurio ir šiaurryti
nėje Lietuvos dalyje, kur jis 
gaminamas gana stiprus ir nau
dojamas kaip vienas svaigina
mųjų gėrimų.

Salyklui dažniausiai imami 
miežiai, rečiau rugiai, kviečiai 
ar jų mišinys.

Kad alus daugiau putotų, kas 
laikoma jo gerumo požymiu, į 
salyklą kartais buvo primaišo
ma žirninių miltų.

Apynius alui žmonės rinkda
vo miške, paupių krūmuose, ta
čiau daugiausia iš savo sodely
je, sodo pakraštyje arba už klė
ties augintų apynojų.

Kosmetika iš Lenkijos
Šeštadienį, rugpiūčio 19, Kau

ne, vienoj Laisvės alėjas krau
tuvėj pasirodė kosmetikos pre
kių iš Lenkijos. Jau prieš ati
darant, prie durų stovėjo ilga 
moterų eilė. Kai atidarė, per 
tris valandas tų prekių buvę 
parduota apie 3,000 rublių...

ROBERT DAVIS ALUM INU M
Home Improvements - Skhng 

-Windows - Jalousies - Awnings 
Porch Enclosures - Breezeways 

Clark St. & Highway 35, Keyport, NJ

CaU: 201 - 264 - 3685

SAM GALUZZO CONCRETE & 
MASON CONTRACTOR

930 E. 216th St. Bronx 
Violations Removed — Free 

Estimates CaU: 653 - 2787

SPECIAL STEEL

COMPANY 
t 

348 DELANCY ST.

NEWARK, NJ.

o CaU: 201 643-0800

MEDFORD AUTO 

WRECKERS

PECONIC AVĖ. 
MEDFORD, L.I.

CaU: 516 AT 9-1772

Thanksgiving Greetings 
from the

HOUSE OF FU
— Open Every Day —

Cocktails — Luncheon — Dinner
• Take Out Orders
• Air Conditioned
e Free Rear Parking

574 North Avė. New Rochelle, N.Y.
914 - NE 2 - 0821 - 0822

HANS EICHLER
Srnall Car Service

27-02 43rd Avė. 
L. I. C., N. Y.

Cali: EX 2-9232

BARKER’S 
BUS SERVICE

ROUTE 206 
PLUCKEMIN, N.J.
Phcne: [201] 658-3638

Home Phone: [201 ] 658-4704

JAMES 
E. HANSON 

Mortgage

25 E. SALEM 
STREET 

HACKENSACK, N.J.

— Call: 201 489-5532 —

Bridgehampton 
National 

Bank
Main Street

The

Family Bank

Call: 516 537-1000

NINO’S 
SHOE OUTLET

FOR THE FINEST OF 
SHOES 

7106 18th Avė. 
Brooklyn, N.Y.

•259-3217

AMERICAN 
BANK & TRUST 

COMPANY

301 East Fordham 

Road 

Bronx, N.Y.

SICIUAN

ASPHALT 

and

PAVING

COMPANY

99 Paidge Avė.
Brooklyn, N. Y.

PHIL
KRONFELD

INC

Clothiers

and

Haberdashers

BROADWAY and 49th 

STREET 

N. Y. C.

CaU: JŲ 2-7717

MISTER GUY
LTD.

Clothiers 

and 

Haberdashers

492 — 7th Avė.

N. Y. C .

------CH 4-3377 -------

E. S. WITKOWSKI & CO. 
' T R A V E L

130 E. 7th Street N.Y.C.

Call: OR 4-3652

NIPPES NURSERY FURNITURE
Complete Stock of Childrens 
Furnitūra High Chairs, Baby 

Carriages. DoU Carriages 
Open Friday tiM 9 PM.

147 E. Main St. Bayshore, L.I. 
516 MO 5-048*

Seasons Greetings!

BAYVILLE SHELL 
SERVICE STAT1ON

Open 7 Days A Week 
WE DO GENERAL
AUTO REPAIRS

The Key to Our Success. is You 
Our Satisfied Customėrs!

455 W. S. Highway 9 
BAYVILLE, N.J.

CaU: 201-269-1156

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

GRAŽI KALĖDŲ DOVANA

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

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

PAVERGTOS TĖVYNES 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 
Aukštaičių kadrilius.

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

I

PETRUCELLI
Electric Company

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

Electricity.
Reduced prices for 

Senior Citizens
1775 Middle Country Rd.

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

Rimos ir Juozo Bružinskų 
SIUNTINIŲ ĮSTAIGA

siunčia dovanų siuntinius į Lietuvą ir SSSR. Krautuvėje 
didelis pasirinkimas geros rūšies prekių žemomis kaino
mis. Priimami telefoniniai užsakymai ir sudaromi siunti
niai gauti paštu. Užsakomi rusiški automobiliai ir kitos 
prekės, daniški maisto siuntiniai, itališki akordeonai ir 
nylon’o lietpalčiai. Parūpinami dolerio krautuvių kuponai. 
370 UNION AVENUE e Telef. EV4-4952 e Brooklyn N.Y. 11211

“AIDAS" Radio -T.V. Lab.
94-17 Jamaica Avė., Woodhaven, N. Y. II42I — Tel. Hl I-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

DIPLOMAT
HAIR STYLISTS
Wed - Sat: 9-6

Thurs - Fri: 9-9
Wigs Wiglets Falls

Sold and Serviced Restyled
Expert Hair Styling
Cutting and Coloring

MAKE UP & BEAUTY SUPPLIES

63 COMMACK ROAD

516 543-5268 or 543-9639

Transorama
Automatic

Transmission
Ine.

Repair. and Rebuilding 
Specialists 

SPECIALIZING in Minor 
Adjustments & Repairs. Free 

Pick-up & Estimates 
OPEN for Your Convenience

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

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

PETES
AUTO

WRECKING
Late Model Wrecks 

Used Auto Parts 
Engines and Transmissions 

InstaUed One Day Service 
PICK UP & DELIVERY
TOP DOLLAR PAID

JUOZO MISIŪNO

KA\'S LIQUOR STORE
Galima gauti įvairiausios rūšies amerikiečių ir importuo
tų gėrimų . . . Didžiausias pasirinkimas degtinės ir vyno 
103-55 LEFFERTS BLVD. RICHMOND HILL N Y

Telefonas: Vlrginia 3-3544

I S & G MEAT MARKET |
ANTANAS VAITKUS, vedėjas iį

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

Papigintomis kainomis priimame užsakymus
VESTUVĖMS ir POBŪVIAMS. |

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

Home-made Bologna

VILNONĖS MEDŽIAGOS JŪSŲ ARTIMIESIEMS |
IMPORTUOTOS IR VIETINĖS *

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

SUPERIOR PIECE GOODS CORP.
Td.AL443l9.2000rdwd St.New York, N.Y. 10002

Tel. (212) 497-8865

Alfa J eweler
A. Ū S E LI S 

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

Charm Beauty Shoppe 
REGINA ŪSEMENfi — Tel. 497-8865

Pusmetinis sušukavimas. Kirpimas. Stilizavimas. 
Plaukų dažymas

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

Long Island Avė Deer Faile

CaU: 516 667-7468 or JU 6-9617

Glover^s Auto
Beauty Box

EXPERT COLLISION 
REPAIKS

PAINTING REFINISHING 
DOMESTIC & FOREIGN C ARS

99 NO. CENTRE AVĖ. 
ROCKV1LLE CENTER

516 766-8102

^iiiiiifiiiiiiHiiiiiitimNiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiififiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiifiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiĮ: 
(212)326-0717 Ę

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



m? *., uganm » <, w. n OAKtlKtUKAS x

danas Bent Larsen suklupo prieš 
kanadietį Suttles, viehok tebijrtr- 
mauja su 131&-4K. Vengtas Por- 
tiseh, sukirtęs Sovietų čempionų 
šteinų, eina antruoju su 12-5(1), 
GHgorič ir sovietų Geller po 12-6; 
čekas Hort it jugoslavas Lvkov po 
11-7.

JAV didmeistris Samuėl Reshev- 
sky rengiasi įkelti kojų į jrfrihųjį 
šešetukų. Jis turi 10-7 ir nutrauktų 
geresnėj padėty partijų su jugosla
vu Matūlovičiu. Lhlmėjęs — jis įei
tų į šešetukų. Rėshevskis prfeš so
vietų didiheistrius pelnijo 2%-l% 
tš. Jis įveikė Gelerį. o su šteinu, 
Glpsliu ir Korčnojum sužaidė lygio
mis. Kftaš JAV didmristris. Rdbert 
Byme, pastarose partijose sulošė ly
giom su vengru Portisch ir jugosla
vais: Ivkovu ir Matanovičiu; laimė
jo — prieš kanadietį Šuttles.

Sostinė tarpklubibėse. Lietuvių I 
laimėjo prieš Cambridge n 3-2, ant
rose rungtynėse su Met lygos čem
pionais — Harvardo universitetu — 
pralaimėjo 3-1 (1 nebaigta). Taškų 
pelnijo Algis Leonavičius. Jis taškų 
pakrovė ir pirmose rungtynėse su 
Cambridge H.

Khzio Merkio partini su naujuoju 
Bostono co-čempionu Larry Tapper 
fiko po 50 ėjimų nutraukta, gana 
sunkioj padėty. Lietuvių H laimėjo 
rungtynes prieš Dorchėstefib ko
mandų 4-1. Čia pasižymėjo Kęstutis 
Makaitis ir Andrius Keturakis, per 
porų vaalndų sudoroję savo prieši
ninkus.

Sekančios rungtynės bus gruodžio 
1 d. Lietuvių I rungsis su Boylstono 
klubu ir Lietuvių B su Harvatdo B 
komanda.

Tarpzoninės pirmenybės Tunise 
jau baigtos. Jas laimėjo Danijos did
meistris Bent Larsen. Tai trečias iš 
eilės jo laimėjimas tarptautinėse 
varžybose, priešaky sovietų did
meistrių. štai užbaigos stovis, Tuni
se: Larsen 15%-5%; GBgorič, Gel
ler, Korčnoj po 14; Portisch 13%; 
Hort, štein, Reshevsky po 13; Ma- 
tulovič 12%, Matanovič 12, Ivkbv ir 
Mecking po 11 ir kiti mažiau, čekas 
Hort, sovietų čempionas štein ir 
amerikietis Reshevsky turės papil
domai rungtis, kad išaiškintų šeštą
jį dalyvį į būsimas pasaulio preten
dentų varžybas.

JAV didmeistris Reshevsky už
baigė tarpzoninės stipriau, negu bu
vo laukta. Pažymėtinų pasekmę at
siekė 15-metis Brazilijos meistras 
Mecking, pakrovęs lygiai taškų sū 
garsiu jugoslavu ivkovu ir tašku 
pralenkęs stovtetų ifidmeistrį, latvį 
Gipslį. Kanadietis Suttles surinko

9« «L ta Hcgaie prieš nugalėtojų 
Laraenų. Birmai užbaigė JAV did
meistris Rtaert Bjnme, surinkęs tik 
TV4 «-

GMm Life, MpkriBe br. {talpino 
pilnų, 188 žaidikų, lentelę iš JAV at
virųjų p-bių Atlanta, Ga. Antram 
dešimtuke randame Chicagos latvį

MontreaUot pakrovusius po 8-4 tš. 
W. Robertie it Larry Tapper, abu iš 
Harvardo tmivM po 7% tš. Jiedu 
tavo geriausi iš visos N. AngHjos 
dalyvių.

Harvardas įveikė Lietuvių I, Bos
tono tarpklubinėse 4-1, o Lietuvių 
II laimėjo 4-1 prieš Dorchesterį. Abi 
lietuvių komandos dabar turi po 1 
laimėjimų ir po vienų pralaimėjimų.

fgsrORTAS
KREPttMlO IŠVYKOS 1968 m. 
OfeČANIZACINIS KOMITETAS L

1968 metais organizuojamos 
Šiatifės Amerikos lietuvių krep- F” 
šihio rinktinės išvykos apie pa- Į 
šaulį organizacinis komitetas t 
tvirtinamas šios sudėties: Algi- t 
mantas Kėželis — pirmininkas, > 
Valdas Adamkavičhiš — vice » 
pB*minihkas, Tėv. Gintautas Sa- > 
bataitis, S. J. vice pirmininkas, > 
Petras Petrulis — sekretorius, » 
Kazys Kasokaitis, iždininkas, ► 
Jone šoliūnas — informacijos ► 
vadovaš, Vytautas Grybauskas ►
— narys, Dalia Tallat Kelpšai- t 
tė — natė, Benediktas žemai- ► 
tfc — narys, Povilas žumbakis ►
— narys. ►

Komitetui linkime sėkmės ► 
darbe. Tautiečius prašom šįuž- > 
simojimą paremti. J

Centro Valdyba £

FUTBOLAS
Lapkričio 26, sekmadienį, 

2:30 vai. sėVo aikštėje, Lawren- 
ce Avė., (prie buvusios pasau
linės parodos) žaidžiama prieš 
Dalmatic. Rezervinės žaidžia 
12:45.

šeštadienį East New York o 
aikštėje žaidžia mažučių ir jau
nučių komandos prieš Krylati. 
Pirmųjų rungtynių pradžia 
2:15 vai. Atletas

L

TO PLACK
JOSEPH C. LUBIN
FUNERAL SERVICE

LAIDOJIMO DIREKTORIAI

SOUTH BOSTON SAVINOS BANK
Iidmrporaotas 1888

460 W«tt Ėroodway, South Boston Mšssachusatts
“Kur tūkstančiai taupo milijonus"

Alfred W. ArcHbald, Presidttt
šio banko direktorių taryboje yra Lietuvos garbės konsulas adv. A. 
O. Rhallna ir adv. Jonas J. Grigahis. Reikale su patarnautojais ga
una susikalbėti ir lietuviškai, o Turtas (Assets) virš $125,009,000.

Current dividend 5% on all accounts.

Dabar moka 5% v's|l taupomus pinigus.

....................   3
GERIAUSIA DOVANA
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KNYGA
Nepriklausoma Lietuva, Rapolo Skipičio (kietais virš.) 
šventoji auka, T. Alg. Kezio albumas
Šuomių-Sovietų karas 1939-1940, P. žilio 
Paškutinis posėdis, J. Audėno 
Or. A. C. Cursius-Curtius
Serafiškuoju keliu, P. Hasenoehrl, vert. II knyga. Mąstymai 
Naujas veidas, novelės, A. Norimo 
Nemuno rankose, poezija, J. Tysliavos 
Dabarties sutemose, Br. Zumerio
Išganymo kelias, šv. Pranciškaus Salezo Filioteja 
Blezdingėlė prie Torrenso (didelio formato) 
Kelionė į Pacifiko kraštus, J. J. Bachuno 
Krepšinio išvyka Australijon, J. šoliūno 
Lithuanian Art in Exile, albumas anglų kalba 
Antanas Smetona, V. Šliogerio
Martynas Jankūs, Pr. Alšėno . getais
Bronius K. Balutis, gyvenimas ir darbai
Antanas Olšauskas ir Lietuva, P. Jurgėlos 
Antanas Vanagaitis, Vyt. Alanto

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

4.00

187 ORCHARD ST., N. Y. C. Tel. 6R 7-1130
DIDMENŲ IR MAŽMENŲ PREKYBA

— DIDELIS PASIRINKIMAS AUDINIŲ —
• Vyrų ir moterų eilutėm, apsiaustam, suknelėm ir kt
• Audiniai angliškos ir vietinės vilnos, šilko, medvilnės
• Specialiai žemos kainos siunčiant aulmius į užsienį 

Mės padidinome savo patalpas, kad galėtume geriau 
patarnauti klijentams. Prašome užeiti ir pasižiūrėti.

1

,4

TOUR AD 
CANCEL OR CHANGE 

Tel: 867*3680

Mase. — TeLAN 8-5185 
Kada ištinka šeimų nelaimė, J. 
C. Lubinas tinkamai pataria 
tvarkyti tuos liūdnus reikalus, 
koplyčios erdvios ir vėsinamos.

Hal Iškilmingi. Laidtauvte tvar
komos nuoširdžiai, užjaučiant.

HELP W. MALĖ

AUTO MECHANIC8 Experienced 
Large Ford dealer. 2 Truck Mechan
ies. 2 Car Mechanies. 1 Parts Coun- 
ter man. Good pay, 5 days, vacation, 
holidays and benefits.

Call 732-1180 Service Manager

Caae Worker(a) Full Time M.8.W. 
Reųuired $7900-9650-f-liberal f ringe 
benefits — New, develoęing foster 
kome care program. Psyehiatric 
clinic available, treatment emphasis 
in programa. Interested in develop- 
ing new approeches for better <įual- 
ity Services. Research will be integ- 
ral component of aU operations. — 
Herbert C. Boykin Director, Foster 
Home Div. St. Vincent’s Hali 130 
Clinton St. Brooklyn (212) 522-6560

and 
for

MECHANIC 
Truck Experience

Good wages, excellent pension 
welfare benefits, opportunity
overtime. Permanent — Dependable 
Company. Only 1st Class mechanies 
considered. Apply weekdays 9 AM 
to “5 PM — MR. ABRAHAM

DELLVVOOD DAIRY CO. INC. 
170 Sawmill River Rd. 

Yohkers, N. Y. 
Tel. (914) YO 5-4200

SERVICE

PRINCESS KITCHENS 
8903 Jamaica Avė. Woodhaven 

Complete Kitėhen Modernization 
Ali work guaranteed, all work done 

at reasonable rates 
Call 849-0341

H. W, FEMALE

OPERATORS Expd
Single Needle or Merrow machine 

Steady work nice working conditions

DISPLAY

mus sovietiškiems

SIUVAMOMS MAŠINOMS

PRODUKTAMS it 1.1

Main Office:

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

PUKAGE

e

I

DARBININKAS

i
AGENCY, INC.

AUTOMOBILIAMS
SKALBIAMOMS MAŠINOMS

TELEVIZIJOS APARATAMS/ 
RADIO PRIIMTUVAMS,

Reikalaukite nemokamų KATALOGŲ mūsų vyriausioje 
įstaigoje ir visuose mūsų skyriuose.

PACKAGE EXPRE38 & TfcAVEL. AGENCY.INC.
1776 Brttafctay, New Yod, N, Y. 10019 

TšL tIŽ -581-6590 / §81-7729

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

. Kte sutm fla naujas Mtattytojm, šibka
12 Sol. metėm*.

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

Darbininkas, 910 WiUoughby Avė., Brooklyn, N.Y. 11221 
Siunčiu prenumetatą už 1967 metus.

Vardas ir pavardė .

Adresas ________

Siunčiu už prenumeratų i.-----------aukų ; Vito |....

(Data) (Parašau)

J. B. Shifas-SiiRSkiS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

84-02 JAMAICA AVĖ.

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

TeL Vlrginia 7-4499

Savininkas — Helmut Vollmer 
206 East 86th Street 
(tarp 2 ir 3 Avė.) 
New York, N. Y.
Tel. RE 4-4428

KASDIEN KONCERTAI nuo 4 vai. p.p. 
Užkandžiai iš nuosavos virtuvės 

Puikiausia vokiška virtine: pietūa-vakarlėnė

Vienintelis Importuotojas Amerikai

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

Adolf Schrager Furnitūra, Ine.

š

HOUSEKEEPER
— Energetic

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

COUNTESS JORA, LTD.
Formai Gowns, Couture Dresses, 
Bridal and Bridesmaid Gowns, also 
exclusive sample designs at discount 
prfces. Also Style Cehtre for the 
Finest in Lingerie, Sleepwear, and 
Dresses. Main St. Stony brook L.l. 
Located in the Stony Brook Shop- 
ping Centet — (516) 751-3181

BETTER 
CRUST NE CO.
THANKSGTVTNG

Minfce, Pumpkin. Sweet Potato, 
Apple and Peach Res. 

Serving the Community 
over 28 years

2393 7th Avfenue 
AU 3-9034 

The pieš that mother tried to make 
— We Bake

John D. Thotbas — G. T. Flores

Medicinos daktaras 
S. A CHERNOV 

223 2nd Avė. (14 8L kampas) 
New York City — Ofisas 14 
TeL GR 7-7697 — GR 7-7818 

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

nuo 11 iki 1 vai. p.p.

Tel. EVergreen 7-4335

Šieptai Arooistis
(ARMAKAUSKAS)

Graborius - Balsamuetojas 
MODERNI KOPLYČIA

423 METROPOLITAN AVĖ.
Brooklyn^ N. Y.

(212) 326-2356 Paminklai amžiams

Ettore Galeno,
Ine.

Vietoje gaminami, čia pasirenkami 
ir pastatomi bet kur. Pagrindinė iš
taiga: prie St. Johns kapinių, 7954 
Metropolitan Avė., Middle Village, 
L J., N.Y. prie St. Charles kapinių: 
1232 N. Wellwood Ave^ Pine Lawn 
(via W. Babylon P.O.), L.I., N.Y.

STagg 2-5043

Matfliew P. Badas
FUNERAL HOME

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

< & Notary Public ' '
660 Grand St, Brooklyn 11, N.Y.

EVergreen 8-9770

Joseph Garszva
GRABORIUS 
BALSAMUOTOJAS 

231 2BEDFORD AVĖ. 
Brooklyn, N. Y.

NAUJAUSI 
PRANCOZŲ 

Ir ITALŲ 
MODELIAI.

Įvairūs kailiniy 
ir kailiy 

papuošaly 
pasirinkimas

Viskas gaminama mūsų dirbtuvėje. 
DIDTCTJS PASIRINKIMAS. URMO 
KAINOS. Parduodame dideliems 
kailinių krautuvėms. Prieš išrieda
mi—-įsitikinkite. Patogios mokėjimo 
sųlygos. Pertaisome kailinius ir ki
tus siuvinius į naujus modelius.

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

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

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

statome įvairaus dydžio 
naujus namus, kuriuos

tyti pagal pirkėjo pagei
davimus ant mūsų arba 
pirkėjo žemės. Statybą

susitarimą už labai pri-

TėL m AN 1-2864

puikiausių ir naujausių kalėdinių 
dfokštelfų gallrtia gauti iš Reųuest 
Records. Aplankykite jūsų kaimy- 
rtthį pardavėjų. Nepriimkite pakai
talų. D4I vfeftUi siunčiamo katalogo 
rašykite: Retyiešt Records, Ine., 66 
Meeflaflfė Št, New ftochelle, N.Y. 
10801.

STUYVESANT Jewelers 
LEO URBACH — Europoje iš
simokslinęs laikrodininkas. Virš 
30 metų praktikos. Taisomus 
laikrodžius elektroniškai patik
rina ir reguliuoja. Metų garan
tija. Graviruoja vietoje. 229 1st 
Avenue N.Y.C. Tel. 475-2650.

TheodoreWofinrin,
Ine.

E. JOSEPH ZEBROWSKI 
Laidotuvių direktorius 
Modemiška koplyčia su 

Air Condition
123 E. 7th 8L, New York 9, N.Y. 

GRamercy 5-1437

Market 2-5172

BUYUS
FUNEBAL HOME

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

Paruošiamos garbingos laido
tuvės. Modernios koplyčios —

VAITKUS
NOTARY PUBLIC 
FUNERAL HOME 

197 Webster Avenue

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

KARLONAS
FUNERAL HOME

NKW BRTTAIN, CONN.

Tel. BA 9-1181

SIMONSON
FUNERAL HOME

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

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

GLonmoro 2*2923

Įsteigta 1917 m.
KARLSON’S 

FLOtfERS, INC. 
Gėlės. Vaisių- pintinės.

Kas norėtų skalbtis Darbininke

AUGšČlAUSIOS KOKYBES PRODUKTAI

Franklin Sų, L*l.: 9tl Hempeteta Tpke. — 437-7977 

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

Jackson Hel$ht»: 82-10 37th Avenue — DE 5-1154

Tel. 753-6181
DELINIKS FUNERAL HOME

THOMAS DELINIKS 
Laidotuvių Direktorius

Jautriai užjaučia nelaimės va
landoje ir paruosta garbingas 
laidotuves.

I7 Congress Avė.
Waterbury, Conn. 06708DABAR: 386 East 86th Street (tarp 1 ir 2 Avė.) N.Y.C

kfe, kad jis mielai priimąs sve
čius su šunimis. Nustebimam 
draugui paaiškino:

— Aš nemačiau Šunies, ku
ris rūkytų lovoje, kuris at- 
tmnčisd pasiimtų pelenines, va
lytų rankšluosčiais batus ir bu
čiuotų tarnaites.

Kaimietis perka karvę. Pasi
derėjęs jis dar kartą klausia, 
ar karvė tikrai gera.

— Sakau, kad gera. Ji tik 
vteftą yflą turi — melžiama
gpardtei.

— nieko nereiškia —nu
siramina pirkėjas. — Juk melž
ti teks ne man, bet žmonai

PIRMAUJANTI DEARŲ PREKYBA NEW YOBKE 
VOKIŠKOS SPECIALYBfcS

84-11 Jamaica Avenue, 
Woodhaven N.Y. 11421 

Tel. 849-4225

H laidotuvės yra tikėjimo 
* paliudijimas.

SCHALLER&WEBER
Mūsų krautuvėse geriausios deštos 

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

6 DIDZIULfiS KRAUTUVES 6
New Yorke: 1854 2nd Avė. (85-86 St.) — TR 9-3047 
Ridgewoode: Š8-54 Myrtte Avenue — VA 1-7088 
Arterijoje: 28-28 8teinway Street — AS 4-3210 
Florai Park, L.I.: 259-17 Hilleide Avė. — 343-6116 
E. NOrtMort, UI,: 290-A LšPk FNM R0. 519-757-0801

■’P?>vi«g Hsnds’ 
b y AlbrecM Ourer

« iNN'vtrsal
| FUNERAt CtMPEL INC.
įj Mnd Lemmrton Avvnve y
■ Rey KerbeUe, Oir.
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Dali. Kazimiero Žoromrioo 
kūrinių paroda atidaryta lap
kričio 21, antradienį, Phoe- 
nix galerijoje Manhattane, 939 
Madison Avė. Paroda tęsis iki 
gruodžio 9. Išstatyta 15 aliejini- 
nės tapybos kūrinių. Visi ab
straktai. Atidarymo vakare bu
vo susirinkęs gražus būrys lie
tuviškos visuomenės, atsilankė 
ir amerikiečių, dail. K. Žoroms- 
kio studentų iš Catton Rose In
stituto, kur jis dėsto meną. 
Parodą galima lankyti nuo ant
radienio iki šeštadienio (imti
nai) nuo 10 iki 5:30 v. popiet. 
Galerija yra tarp 74 ir 75 gat
vių ir Madison Avė., antrame 
aukšte.

Kalėdiniai šokiai rengiami 
Kalėdų pirmą dieną, gruodžio 
25, 8 v.v. Club 880 salėje, 
880 Jamaica Avė., Brooklyne, 
netoli Jamaica Line stoties —

Tėv. Leonardas Andriekus, 
'pranciškonų provincijolas, bu
vo atvykęs į New Yorką nau
jojo statomo kultūros židinio 
reikalais. Antradienį jis išskri
do į ęhicagą, kur dalyvaus kul
tūros kongrese. Grįždamas ki

etos savaitės pradžioje vėl su
ėstos New Yorke tvarkyti kultū
ros židinio reikalų.

Ateitininkę sendraugių susi- 
, rinkime lapkričio 19 Apreiški- 
; mo parapijos salėje buvo kal- 
bėta aktualiais dabarties reika
lais, kaip pagyvinti veiklą, į- 

‘ traukti jaunuosius. Prel. V. 
Balčiūnas kalbėjo apie leidžia
mą knygų seriją “Krikščionis 
gyvenime.” Sendraugiam da
bar pirmininkauja A. Bende
rius.

Tėv. Kornelijus Bučmys, O. 
F. M., Darbininko moderato
rius, išvyksta į Chicagą, kur da- sta’. "Dainuoja
lyvaus kultūros kongrese.

Maironio vardo šeštadieninė
je mokykloje, mokinių tėvam 
pageidaujant, Padėkos dienos 
savaitgalį, lapkričio 25, šešta
dienį, pamokų nebus.

fon- 
dar 
Au- 
su- 

baž-

Lapkričio 19, minint Lietuvos kariuomenė* iventę, prie UetuvWco kryžiaus Flushing Meadow* Parke buvo pa
keltos vėliavos. Nuotr. it k. į d. T. tlępetienė. V. Butkys, J. Šlepetys, P. Wytenus, A. Kaunas, J. Juodis.

> Nuotr. V. Maželio

PAMINĖTA LIETUVOS KARIUOMENES ŠVENTE

jauna dainininkė Astra Vilija 
Butkutė. Šokiam gros J. Bložio 
orkestras. Kviečiami visi, kas 
tik nori linksmai pašokti, pa
dainuoti ir pasivaišinti. Rengia 
Lietuvos vyčių 41 kuopa.

Kun. Rijus Lekežius, daug metų <Erbę* Viešpatie* Atsimainymo lietuvių pa
rapijoje, Maspethe, N.Y, įvertindamas lietuvių pranciškonų veiklą, jų sta
tomam kultūros židiniui paskyrė 5000 dol., iš kurių 3000 jau įteikė. Lietu
viai pranciškonai dosniam aukotojui nuoširdžiai dėkoja.

Liet. kariuomenės švente pa
minėta lapkričio 18 Maspetho 
lietuvių parapijos salėje. Minė
jimą rengė karių ramovė, žmo
nių prisirinko pilna salė; gaila, 
kad, kaip paprastai, tie žmo
nės vėlavo, taip rengėjai turė
jo pradėti programą vėliau, nei 
buvo numatyta.

Atidarymo žodyje ramovėnų 
skyriaus pirmininkas J. Šlepe
tys apibūdino Lietuvos kariuo
menės žygius. Ilgesnę kalbą pa
sakė Stasys Lūšys, žinomas vi
suomenininkas, paliesdamas 
dabarties aktualijas.

Po pertraukos buvo meninė 
dalis, kuriai vadovavo Kario re
daktorius Z. Raulinaitis. Pra
džioje trys skautukai—B.. Mik- 
laitė, A. Jankauskas, A. Bru
žinskas — padeklamavo po ei
lėraštį. Solistė Irena Stankūnai
tė gražiai padainavo keletą mo
mentui pritaikintų dainų. Nesi
gailėjo ir bissuoti, Akompona-

vo jos tėvelis mūz. Juozas Stan
kūnas.

šiame minėjime buvo ir šis 
tas naujo, pačių ramovėnų pa
stangomis pastatytos ištraukos 
iš Balio Sruogos dramos “Mil
žino paunksmėje”. Ištraukos 
perduotos koncertiniu būdu — 
skaitant. Skaityme dalyvavo: 
V. Alksninis, J. Sirgedas, V. 
Raulinaitis, L. Česnienė, V. Čes- 
na ir J. Klivečka.

Po programos P. Jurgėla, A- 
merikos lietuvių legiono vadas,

pristatė Jurgį Kiaunę kaip pir
mą sužeistą Lietuvos kariuome
nės savanorį ir jį apdovanojo 
specialiu žyminiu, šis aktas ga
lėjo būti pačioje pradžioje, nes 
dabar, įteikiant žmonės jau bu
vo išvargę ir gerai nebesiklau
sė šio savanorio pagerbimo. 
Programa užtruko kiek per il
gai.

Toliau buvo vaišės ir šokiai.
Kitą dieną Maspetho bažny

čioje buvo pamaldos už žuvu
sius karius.

Persekiojamos Bažnyčios minėjimas
New Yorko, New Jersey ir 

apylinkių lietuviai rengia pir
mą didžiulį persekiojamos Baž
nyčios metinį Tffihėjimą. Už ge
ležinės uždangos" nekaltai ken
čia žmonės saf o^nėlaitoėmis pa-

tėdami turi sakyti, kad viskas 
getai, kad ten esanti tikėjimo 
laisvė, nors viskas ir yra prie
šingai.. Todėl. J^dšvėje gyveną

tė koncertavo New Yorke, Phi- 
ladęlphijoje, Baltimorėje, Bos
tone ir Clevelande. Be to, ji 
mielai groja lietuvių parengi
muose, koncertuose, šiame mi
nėjime ji gros solo Šchuberto 
“Avė Maria” ir Jacob Gade 
“Jealousy”. Kitos trio narės— 
pianu skambins p. Redfield, 
jau koncertavusi Clevelande, 
Nėw Jersey ir Philadelphijoje;

Vartotų drabužių rinkliava A- 
merikos vyskupų labdaros 
dui šv. Petro parapijoje 
vykdoma iki lapkričio 25. 
kojamus drabužius reikia 
nešti į parapijos salę po
nyčia arba į salę prie E. 7-tos 
gatvės. Po lapkričio 25 drabu
žiai nebus priimami.

Lietuvos vyčių Bostono kuo
pa lapkričio 25 Lietuvių Pilie
čių draugijos namų salėje ruo
šia savo organizacijos metinius 
šokius. Šokiai pradedami 8 vai. 
vak.

Jaunamečiai vyčiai lapkričio 
26 d. 3 vai. popiet šv. Petro 
parapijos salėje po bažnyčia ro
dys filmą ( a Science fiction 
movie) “Atragon”.

šv. Petro parapijos jaunimo 
organizacijos CYO šeši atsto
vai lapkričio 16 iš So. Boston 
nuvyko lėktuvu į Miami, Flori
da dalyvauti CYO organizacijos 
suvažiavime. Šv. Petro parapiją 
atstovavo: Janet Maloney, Su- 
san Fitzpatrick, John Markuns, 
John Zarkauskas, Frank Davis 
ir Ann Ambrose, šv. Brigitos 
ir šv. Monikos parapijos pasiun
tė po du atstovus.

Dr. Charles Seymour (Lan
džius), ilgametis So. Bostono 
lietuvių gydytojas, po gedulin
gų pamaldų šv. Petro parapijos 
bažnyčioje lapkričio 13 palaido
tas Newton kapinėse. Dr. Sey
mour buvo pirmojo pasaulinio 
karo veteranas ir priklausė dau
geliui organizacijų, kaip Da
riaus Postui ir Liet. Piliečių 
Draugijai, kurioje jis buvo di
rektorių skaičiuje.

Kardinolo Cushing pradėta - 
sis aukų ir pažadų vajus pama
žu artėja prie užbaigos. Trijų 
savaičių laikotarpyje šis vajus 
tori būti užbaigtas, šv. Petro
parapija yra surinkusi dar tik tinės S-gos namuose, 484 E. 
trečią dalį jai skirtos kvotos. Fourth St., Bostone. Tiem na- 
Parapijos vyrai stengiasi ap- mam reikalingi rankšluosčiai, 
lankyti kuo daugiau parapie- paklodės ir kiti panašūs reik- 
čių ir iš jų gauti pažadus, kad menys. Tikimasi, kad Bostono 
jie savo auka prisidės ir trijų lietuviai prisidės ir prie šio 
metų laikotarpyje savo pažadą reikalo. Norint daugiau infor- 
ištesės. Parapijos klebonas ku- macijų, kreiptis į Veroniką 
nigas. A. Baltrušūnas lapkričio Kulbokienę.

19 parapijos bažnyčioje vėl 
kreipėsi į visus Bostone gyve
nančius lietuvius ir ragino pri
sidėti prie šio vajaus. Klebonas 
prašo, kad kiekviena šeima ar
ba kiekvienas dirbąs pasižadė
tų aukoti 1 dol. per savaitę ir 
tokiu būdu paskirtoji kvota 
lengvai bus išpildyta, o tuomet 
bus galima jau planuoti naujai 
išdažyti bažnyčią, atremontuoti 
parapijos koplyčią ir mokyklas.

Smuikininko Izidoriaus Vasy- 
liūno lietuvių kompozitorių kū
rinių koncertas buvo lapkričio 
12 Jordan Hali, Bostone. Kon
certe buvo išpildomi — Myka- 
lojaus K. Čiurlionio, Juliaus 
Gaidelio, Broniaus Budriūno, 
Antano Račiūno, Kazio V. Ba
naičio, Juozo Gruodžio ir Vlado . 
Jakubėno kūriniai. Koncertas 
buvo aukšto lygio. The Boston 
Globė prieš koncertą įsidėjo I. 
Vasyliūno fotografiją, nurody
damas kada ir kur koncertas 
įvyks. Po koncerto įsidėjo ame
rikiečių kritikų mastu gana di
delę recenziją, žinoma, ne be 
kai kurių klaidų. Pav., Vytenis 
M. Vasyliūnas pijanistas ro 
domas dar neturįs 21 m. Tik
rumoje V. M. Vasyliūnas jau 
yra gerokai peržengęs 21 me
tus. Dirba garsiajam Massachu
setts Institute of Technology 
mokslinį darbą, kuriame yra 
gavęs doktoratą iš moderniosios 
fizikos.

Kompozitoriaus Jeronimo Ka
činsko kūrinių koncertas įvyks 
gruodžio 10 Jordan Hali, Bos
tone. Orkestras jau sudarytas 
ir programa ruošiama. Bilietai 
į koncertą gaunami pas Vero
niką Kulbokienę, Pranę Kala- 
dienę, Stasę Leimonienę, Ireną 
Veitienę, Henriką Čepą Baltic 
Realty ir pas kitus platintojus.

Bostono lietuvių dramos 
sambūris, lapkričio 12 parodęs 
“Nuodėmingą angelą” Waterbu- 
rio ir apylinkių lietuviam, tur 
būt, jau paguldys jį i sandėlį 
ilgesniam laikui.

Matulaičio vardo namų Put- 
name kraičio vakaras įvyks lap
kričio 25 d. 3 vai. popiet Tau-

Visi lietuviškos spaudos rėmėjai ir jaunimas kviečiamas 
atvykti į

DARBININKO 
SPAUDOS BALIŲ - ŠOKIUS

1967 gruodžio 2, šeštadienį
7 vai. vakaro

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

(netoli Woodward Avė.)
Myrtle Unijos traukinėliu vykstant, ižlipti Seneca arba Forest Avė. 
Autobusai eina iŠ VVoodhaven ir iš Richmond Hin, sustoja arti salės.

LINKSMĄ PRIEŠADVENTINĘ PROGRAMĄ
praves

Leonardas Žitkevičius
Joje dalyvauja:' Vytautas Radrivanas, Petras ir Marytė 
Sandanavičiai, Algis Šimukonis ir Juozas Dudutis su savo
kapela.

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

Įėjimo auka — 2 dol.

Aktorius Vitalis Žukauskas šį
savaitgalį, lapkričio 25, išvyksta turi pareigą juos užtarti, kelti čelo gros p. įWeinttaub, gro- 

teisingumo reikalą už persekio- jusi įvairiuose orkestrose Peli
jamuosius, suteikti jiem vilties, ladelphijoje, Delaware Valley ir 
siprybės, greitesnės laisvės.

Viešą ir įspūdingą persekio
jamos Bažnyčios paminėjimą 
N.Y., N.J. ir apylinkių lietuviai 
rengia gruodžio 10, sekmadie
nį, 4 v. p.p. didžiulėj' Frank- 
lin K. Lane mokyklos salėje.

Pradžioje bus paminėjimas, 
prel. Jono Baisūno žodis, susi
rinkusių pareiškimas. K o n - 
certinę dalį išpildys jaunieji 
menininkai — Irena Stankūnai
tė ir Liudas Štokas. Abu dai
nininkai atliks Šiai progai pri
taikintą programą. Programoj 
pasirodys ir Phiiadelphijos mu
zikos studenčių trio, vadovau
jamas Brigitos Pumpolytės. Ji 
smuiku pradėjo groti, bū
dama 5 metų. Muziką studija
vo Philadelphin Music Acade- 
my, vadovaujant dr. Jani Szan- 
to. Nors muzikos studijas gili
na dar ir toliau, jau mokyto
jauja ir yra sudariusi trio. 
Smuikininkė Brigita Pumpoly-

Baltimorėn, kur praves Lie
tuvių Bendruomenės rengiamo 
koncerto programą.

Nauja ilgo grojimo plokštelė 
"Sigutė" jau gaunama. Vaikam 
skirtas dainas ir pasakas išpil
do Aurelija Paukštelienė ir J. 
B. Jarai. Pasakos: Sigutė ir 
Liepsnabarzdis, Dainos; Milžinų 
šalis, Kartą karalaitis, Tindy, 
Žiema, Miegoti, vaikeli, Striu
kis beuodegis. Kaina 5 dole
riai. Persiuntimui pridedama 
50 c. Gaunama Darbininko ad
ministracijoje.

turėjusi rečitalius New Yorko, 
Pennsylvanijos, New Jersey, 
Michigan ir Massachusetts vals
tijose.

Rengėjai

Highland Park sekcijoj išnuo
mojamas butas iš 4 arba 6 kam
barių su baldais arba be jų. 
Skambinti po 6 vai. vakaro MI 
7-6160.

Ridgewoode prie gero susi
siekimo išnuomojamas butas iš 
4 didelių kambarių su apšildy
mu ir kitais patogumais. Nuo
ma labai prieinama. Teirautis 
tel. HY 7-6386.

PIRMA IR REZERVINE 
7 KOMANDOS

1967 lapkričio 25 d^ šeštadienį

ruošia

PUSES SEZONO UŽBAIGIMO
ŠOKIUS SU VAIŠĖMIS

LIETUVIŲ ATLETŲ KLUBE
1332 Hehey Street, BraoMyn, N. Y. 

VISI KVIEČIAMI DALYVAUTI

Pirmasis šių metę sniegas iš
kritęs lapkričio 15, Bostone pa
darė daug nuostolių Bostono ir 
apylinkių gyventojam. Oro pra
nešėjai per visą dieną praneši
nėjo apie ateinančią sniego pū
gą ir patarė palikti automobi
lius namie. Pradėjo snigti po 
pietų. Grįžtant iš darbų, užsi
kimšo keliai ir gatvės. Keli va
žiuotojai mirė automobiliuose 
širdies atakų ištikti. Daugis pa
liko automobilius net vidury 
gatvių ar prie darboviečių. Įvy
ko daug automobilių susidūri
mų, kuriuose buvo ne tik auto
mobiliai aplamdyti, sužeisti 
žmonės, bet ir mirties aukų.

NEWARK, N. J.
Švč. Trejybės Rietuvių para

pijos priešadventinis blynų ba
lius bus lapkričio 26 parapijos 
salėje. Pradžia 4 vai. popiet 
Bulviniai blynai, šokiai prie ge
ros muzikos, įvairūs laimėji- 
mai. Vakaro pelnas skiriamas 
parapijos skolom mokėti.

ELIZABETH, NJ.
Gruodžio 2 Elizabethe Lietu

vių Laisvės Salėje (269 Second 
St.) rengiamam muakos-dainos 
literatūros vakare pianistė J. 
Rajauskaitė-Sušienė išpildys 
Gaidelio, Liszto ir Chopeno kū
rybą. Solistai Zubavičienė ir 
Povilavičius padainuos lietu
vių ir pasaulinių kompozitorių 
kūrinius. Solistam akomponuos 
muz. Alg. Kačanauskas. Vaka
rą praves L Veblaitienė. Pra
džia: 7 v.v.

JAV LIETUVIŲ BENDRUOMENES NEW JERSEY 
APYGARDA ir

ŠEŠT. MOKYKLOS TĖVŲ KOMITETAS

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

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

LINKSMI
PRIEŠADVENTINĮ VAKARĄ

Programą išpildo: i
O. ZUBAVIČIENĖ — solo 
J. VEBLAITYTĖ-LICHTFIELD — piano i 
L. ŽITKUS — poezija - humoristika j

Žodžio menininkė IRENA VEBLAITIENE ves vakaro programą

Veiks užkandžių ir gėrimų bufetai • Šokiams gros 
Gutauskų orkestras • Įėjimo auka $2.00, jaunimui — 
$1.00 • Pelnas mokyklos išlaikymui.

Š. m. gruodžio 3, sekmadienį į
4 v. popiet

CARNEGIE ENDOV/MENT SALĖJE 
345 East 46 Street, New York City

bus minimas

MOTERŲ SUVAŽIAVIMAS 
KAUNE

Kalbės: ALDONA NASVYTYTĖ-AUGUSTINAVIČIENE | 
iš Clevelando ir Dr. ALDONA ŠLEPETYTE-JANAČIENE | 
iš New Yorko • Vėliau bus literatūrinė dalis ir kavutė • * 
Minėjimą rengia LMK Federacija ir Pasaulio Lietuvių | 
Moterų Katalikių Sąjunga • Kviečiami visi atsilankyti! $


