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. Vėl apie dialogą
Didžioji klaida, kai ateistų 
neskiria nuo komunistų

SU netikinčiaisiais

Ateis partizaninis karas, ir Brooklynas virs gaisru...
Tokiu gąsdinimu rodoma Amerikos rasinės įtampos ateitis. Jį 
betgi reikty suprasti greičiau kaip rinkiminę propagandą

Alctualu buvo sekti Apollo 
kelionę, kuri iš dalies atitraukė 
dėmesį nuo rinkimų kovos, bet 
ji baigėsi. Aktualus buvo Ame
rikos slaptas siūlymas su
stabdyti bombardavimą Vietna
me — tai galėjo būti priemo
nė rinkimų eigai paveikti. Bet 
komunistai į siūlymus dar ne
atsakė. Suaktualintas tad da
bar vidaus tvarkos pakrikimas. 
To pakrikimo stipriausi ženk-

Kokią tvarką ir kokiu būdu? 
Pagal Restono informaciją neg
rų vadai laukia, kad Nixonas 
sustiprins policines priemones 
prieš demonstruojančius ir pro
testuojančius bei netvarkos pa
čius reiškinius. Humphrey tuo 
tarpu imtųsi priemonių prieš 
tų reiškinių priežastis.

Bet jei tos Nixono priemonės 
(pagal Restono minimų vadų 
pareiškimą) bus tokios, kad jos 
panaikins Ocean Hill-Browns- 
ville decentralizacijos eksperi
mentą, tai “Brooklynas virs 
gaisru”.

sekretoriato 
reikalam pirmi-

Frank Koenig, 
netikinčiųjų 
ninkas

Vatikano sekretariatas san
tykiam su netikinčiaisiais pa
skelbė naujas direktyvas “dia-

< logui su netikinčiaisiais”. Di
rektyvos plačios — 32 pusla
piai. Bet informacijų apie jas 
tepastebėta šykščiai. N. Y. Ti
mes paskelbė net daugiau nei 
The Tablet.
Dialogas — pavojingas ar ne?

Iš tų nepilnų apie direktyvų 
turinį informacijų susidaro įs
pūdis, kad sekretariatas gavo 
nemaža įspėjimų apie to dia
logo pavojingumą. Į tai atsaky
damas, sekretariatas aiškina, 
kad dialogas nepavojingas. Ne
pavojingas, jei jis

— eina nuoširdumo ir abipu
siško respekto dvasia;

— abidvi pusės yra nuošir
džiai ištikimos savo įsitikini
mam;

— siekia gilesnio pažinimo 
ir kiek galint bendresnių taškų 
suradimo;

— siekia tiesos.
Tokiais atvejais dialogas ga

lįs būti naudingas, kai spren
džiama daugelis pasaulio pro
blemų.

Tačiau direktyvos įspėja, kad 
tie krikščionys, kurie dalyvauja 
dialoge, turi būti gerai susipa
žinę su krikščionišku mokslu ir 
su priešingos pusės pažiūrom 
diskutuojamuoju klausimu. Į- 
spėja, kad nebūtų išduotos sa
vojo tikėjimo tiesos vardan 
“taikingų impulsų”.
Dialogas — su kuo ir koks?

Sekretariato pirmininkas yra 
Vienos arkivyskupas kardino
las Franz Koenig. Spalio 1 spau
das konferencijoje, pristatyda- 

. mas minėtas direktyvas, jis kal
bėjo, kad dialogas turi būti nes pažiūras marksizmo var- 
protingas ir siekti bendradar- <jan. (Tarp kitko jis buvo “dia- 

biavimo “specialiais uždavi- jOge” skelbęs, kad “marksiz
mais”.

tymas gali būti vartojamas iš 
vienos pusės kaip propagandi
nė priemonė, kuri turi atbaidy
ti nuo Nixono. Iš kitos pusės 
šiurpūs dabarties vaizdai New 
Yorke yra priemonė, kuri rodo, 
iki kokio akligatvio yra prive
dę Amerikos Visuomenę “libe
ralai”. N . Y; Post vertina, kad 
ši banga prieš “liberalus” da
bartinėje masėje auga. Ir Res- 
tonas pripažjšta, kad Nixonas 
turi mažai šalininkų tarp de- 
--------------- !---------------------------

monstruojančių bei protestuo
jančių, tarp intelektualų, bet 
auganti masės banga reiškiasi 
jo naudai.

Lindsay sunkios 
dienos nesibaigė
New Yorko majoras Lindsay 

neistengia tvarkos atstatyti. 
Mokytojų federacija tebestrei- 
kuoja. Apie tūkstantis laiškų 
pasiekė gubernatorių su reika
lavimais Lindsay pašalinti. Su
tarčių su policininkais ir gais
rininkais neįstengia sudaryti. 
Kol sutartis nepasirašyta, dau
gelis policininkų nesirodo tar
nyboje — praneša, kad serga 
“Hong Kongo flu” ir gydosi 
alaus bokalu. Spalio 23 prie 
majoro būstinės piketavo 1500 
policininkų su šūkiais: “Lind
say šalin”, Mes norime majoro 
Daley”. Tokių “ligonių” spa
lio 23 buvo 2,601. Nuo spalio 
23 policininkų “liga” užsikrėtė 
ir gaisrininkai.

— Rinkiminėje kovoje reiškia 
mas nepasitikėjimas Gallupo ir 
Harris skelbiamos opinijos pro
centais. Pastebimas Humphrey 
įtakos didėjimas; nors Nixonas 
yra pralenkęs, bet skirtumas 
tarp Nixono ir Humphrey ma
žėjąs.

— Dėl Pueblo laivo N. Y.
Post tikina, kad derybos ve- Kardinolas įspėjo taip pat, naikinti netgi taikingom prie
dangos į Amerikos atsiprašy- ^3d katalikai ir kiti krikščionys rnonėm’”).
mą. Esą ieškoma atsiprašymo žinotų, jog “ateistai — ar jie 

Paryžiuje spalio 23 Hanoi at- kai Paryžiaus konferencijoje formulės.
stovas pakartojo Harrimanui, ~~
tad Amerika turi pripažinti P. KAS px)MAUS IŠ APOLLO KELIONES tas pažiūras, kurios tariamai pa- 
Vietnamo valios reiškėju ne £ . -J. . . . . . . JT7,•* tvirtintu otoictii foirtimnc” Tiol

Tokis šiurpus ateities prama

Dėl Vietnamo—komunistai rodosi su stipresniais nervais
lai pačiame Nęw Yorke — mo-------- ----- *  .— ų. .---r.r—-■
kytojų streikas, policininkų ma
sinės “ligos”, gaisrininkų ^ su
siaurinta tarnyba. Labiausiai 
dėmesys kreipiamas i pakriki
mą, kylantį ir didėjantį iš ra
sinės įtampos ir turintį reikš
mės artėjantiem rinkimam.

Šios įtampos galimus ateities 
pramatymus vaizdingai rodė Ja
mes Reston (NYT spalio 23). 
Tai, kas dedasi Ocean Hill — 
Brownsville, esą tik pradžia. 
Kai kurie Jš nuosaikiųjų ir įta
kingųjų negrų vadų Restonui 
kalbėję apie galimą “atvirą 
partizaninį karą", kurio tikslas
perimti civilinio gyvenimo kon
trolę į negrę rankas negrę gy- 
vmamose srityse, -c -------

Toks negrų siekimas kelia 
baltųjų opoziciją, kuri virs ak
tyviu pasipriešinimu lapkričio 
5 balsavimuose. Ta opozicija 
kenks Humphrey, kuris savo 
praeitim žinomas kaip demon
struojančių ir protestuojančių 
rėmėjas^ Opozicija parems

Vietnamo reikalu valst. sek- 
ret. Rusk tarėsi su Sovietų Do- 
bryninu, prezidentas LBJ tarė
si su jungtiniu štabu. Amerika 
pademonstravo savo gerą va
lią, viešai paleisdama 14 Viet-

i. . i • • • - < ■-.

namo belaisvių, slaptai pateik- Atrodo, kad komunistai laiko- 
dama sąlygas bombardavimui- si senos taktikos: spausti prie- 
sustabdyti.

Hanoi lig šiol jokio atsaky
mo nedavė. Tik spauda išvadi
no Ameriką iš naujo agreso
riais, kurie turėtų paleisti vi
sus belaisvius, nes juos jie “ne
teisėtai” pagrobė. Spauda pa
kartojo, kad derybos tegalimos, 
kai Amerika be sąlygų sustab
dys bombardavimą.

Vietname tuo pačiu metu 6 
mylios nuo demilitarizuotos zo
nos komunistai bombardavo pa
trankom marinų bazę ir sudau
žė ligoninę, kurią kariuomenė 
buvo atidavusi vietos vaikų 
klinikai. Puolė tąip pat prie Da- 
nango.

Amerikos karinė vadovybė 
pastebi, kad komunistai pergru
puoja savo kariuomenės dali
nius.

šininką tais pačiais reikalavi
mais, tikintis, kad jo nervai bus 
palaužti.

A- Harrimanas atstovauja Ameri-

Nixoną, kuri žadasi Įvesti tvar- a w Abr>im * ,trtovauja 
ką. Amerikai karo lauke Vietname

Istorija dėl “Kataliky reporterio'
Kansas City vyskupas Char- dotis patalpom. Nuo 1967 vys- 

les H. Helmsing atsiribojo nuo kūpąs jau ėmė nesusikalbėti su 
“National Catholic Reporter” redaktoriais. Laikraščio vado- 
— pakaltino, kad laikraštis “pa- vybėje yra 7 pasauliečiai, 1 

katalikų ir 1 protestantų kuni
gas. Visas štabas atmetė vys
kupo sugestija nusiimti “Catho
lic” vardą; nurodė vyskupui,

piežių; vyskupas ragino, kad kad jis nesupranta, kas yra žur- 
laikraščio redaktoriai laikytų nalizmas ir ypačiai religinis 
garbingu dalyku išimti iš laik- žurnalizmas.
raščio vardo “Catholic”. Dėmesį ir nustebimą “Catho

lic Reporter” patraukė labiau
siai nuo 1967 balandžio mėn., 
kada jis pirmasis paskelbė po- 

komisijos 
klausimui

neigė daugelį katalikų tikėji
mui brangių vertybių”, virto 
tribūna kai kurių autorių erezi
jom apie Mariją, Kristų, po-

Saigono vyriausybę, bet Viet- Apollo 7 su astronautais W. 
kongą ir “Išlaisvinimo frontą”. M. Schirra, D. F. Eisele, W. 
Po pustrečios valandos pasika- Cunningham spalio . 22 d. 7:11 
pojimo 27 posėdis baigėsi vėl 
be nieko. Kitas numatytas spa- 
lios 30.

pažadinusios kai 
sistus atsisakyti 
jog religija esanti žmonių opiu
mas. Esą pokalbis su marksis
tais vedė į pripažinimą, kad 
valstybėje turinti būti “pluralis- 
tinė visuomenė”.

Pozityvus vaisius Čekoslova
kijoje buvęs ir tai, kad, NYT 
tvirtinimu, katalikų, protestan
tų ir ortodoksų vadai rugsėjo 
25 (po okupacijos) išleido pro
klamaciją “į visus krikščionis” 
— ragino remti krašto komu
nistinius vadus ir gyrė jų pa
stangas mūsų “socialistinei vals
tybei”.

Betgi šie “vaisiai” greitai bu
vo sulikviduoti. Maskva pama
tė, kad Čekoslovakijos komunis
tai nustoja buvę “tikrais ko
munistais”, ir padarė galą dau
giau nei tik “dialogui”. Pran
cūzijos komunistų partija pa
smerkė ir Roger Garaudy, savo 
centro komiteto narį ir mark
sizmo teoretiką, už nukrypimą 
nuo linijos ir už savo asmeni-

kuriuos mark- 
savo dogmos,

nias nereikalauja tikėjimą su-

; Praktika parodė, kad dialogo 
būtų marksistai ar humanistai galimybė susiaurėjo. Garaudy

pastangų išnau- i^yg^ “De Fanatheme au 
doti politikai katalikų pareikš- dialogue” (angliškas vertimas 

“From Anathema to Dialogue” 
tvirtintų ateistų teigimus’. Dėl 1966) įvado autorius Leslie Dė
to dialogas, ar jis būtų priva- wart, dialogo karštas šalinin
kus ar viešas, turi būti pride- j^as, pripažįsta, kad “nėra jo- 
rintas prie vietos sąlygų ir pri- kių galimybių tokiam dialogui 
tartas vietos dvasinio autorite- Sovietų Sąjungoje, išskyrus as- 
to. — N. Y. Times pažymi, kad meninę privatinę iniciatyvą” 
ši kardinolo suminėta sąlyga tu- (g p j
rėjusi apraminti Italijos kon- Suprantama, ten nėra gali- 
servatyviuosius ir nuosaikiuo- mybės, nes ten nėra tų sąly- 
sius sluoksnius, kurie mano, 
kad sekretariato direktyvos ga
li patarnauti komunistų pastan
gom paversti dialogą priemo
ne komunizmui infiltruoti tarp 
tikinčiųjų katalikų.
Dialogo praeitis — kas buvo

v.r. baigė savo 11 dienų kelio
nę. Ji laikoma pasisekus dau
giau nei 100 procentų. Astro
nautai atliko visus numatytus 
manevravimus (nors Schirra ir 
atsisakė vykdyti kai kuriuos nu
rodymus iš žemės, klausdamas, 
kokis “idiotas” galėjo juos duo
ti!). Kelionę atliko dideliu tiks
lumu: nusileido 6 minutėm 
anksčiau, nei buvo numatyta ir 
trečdaliu mylios nuo skirto tai
kinio.

Erdvėje skrido 17,500 mylių 
per valandą greičiu, padarė 
163 ratus apie žemę, išbuvo

— Pietę Vietname komunis
tų agresija sumažėjo. Per savai
tę iki spalio 5 žuvo amerikie
čių tik (!) 190. Per savaitę prieš 
rugpiūčio 31 buvo žuvę 408. Ar 
tai derybų vaisius, ar karinis 
išsekimas, ar pasirengimas nau
jai ofenzyvai — tuo tarpu tik 
spėliojama.

— Ispanija spalio 16 per J. 
Tautas ieško paramos Gibral
taro klausimu prieš Angliją. 
Palankumo susilaukė iš arabų 
ir komunistų. Argentina pareiš
kė taip pat pretenzijas į Falk- 
land salas, kurias dabar valdo 
Anglija. Anglijai susitarti pas
kutinėse derybose su Rodezi-

gų, apie kurias buvo kalbėję di
rektyvos — noro tiesą pažinti, 
nuoširdumo ir abipusio respek- 
to.

Norėtum priskirti prie pozi
tyvių rezultatų ir tai, kad bu
vę dialogai iškalbingai įtikino, 
jog katalikų teologai leidosi j

tūra nepakilo per 80 laipsnių. 
Kai kabinos greitis pasiekė 316 
mylių, atsidarė du parašiutai 
maždaug 24,000 pėdų aukštyje. 
Dar po poros minučių 10,000 
pėdų aukštyje atsidarė 3 ma
žesni parašiutai ir kritimą iš 
319 mylių sumažino iki 22 my
lių, kai pasiekė Atlanto pavir
šių.

Vienas nepasisekimas — ka
bina apvirto vandeny smaiga
liu, ir po 20 minučių atvykęs 
helikopteris nuleido narus, ku
rie pritaisė nailoninius balo
mis, atvertė kapsulę, tą 11,700
svarų namelį, kuriame trys as- pozityvu ir kas ne? 
tronautai išgyveno 11 dienų. Paskelbtos nuotrupos rodo, dialogą nepasiruošę, nepažinę

Jų pastebėti trūkumai bus pa- kad Vatikanas pamatė, jog dia- komunizmo dogmų, o tik veda-
260 valandų kelionėje. Buvo šalinti Apollo 8, ir nauja kelio- logas su netikinčiaisiais davė mi “taikingų impulsų”; nesusi-
207 mylių aukštyje prie Hawa- nė aplink mėnulį numatoma pozityvių, davė ir negatyvių pažinę su tikrove, tik žongli-
jų, kai smaigalys-kapsulė su as- J ’
tronautais atsiskyrė ir po 10 
minučių viršum N. Meksikos 
jau buvo 115 mylių aukštyje; Tiek laikoma buvo sutrukdyta Vokietijoje esančios Paulus Ge- __ ;........................................

__ n«»awKo viršum N. Orleano įsinėrė į at- kelionė Į mėnulį, kuris pagal sellschaft iniciatyva prasidėjo sekretariato ; 1?._: ' 
jūdis, šv. Mykolo Legionas, pa- J nepavy - mosferą 80 mylių aukštyje 16, dabartinius pramatymus turėtų dialogas su Čekoslovakijos ko- daugiau “taikingu sentimentu’
sisakė prieš kunigą Edward (Gyvenimo ironija: ieškoma — Jugoslavija ir Vokietija 675 mylių greičiu. Nuo atmos- būti pasiektas 1969 vasarą. munistais (paskutinis susitiki- 
Schillebeeckx, domininkoną. Esą dial°go su komunistais, o nesu- spalio 12 atnaujino diplomati- feros kapsulė įkaito iki 3,200 ■ mas buvo 1967), tai jis atsi-
“daugelis Olandijos ištikimų ran^ama su katalikais). nius santykius. laipsnių, bet kabinos tempera- — Kanadoje min. pirm. Tru- liepė didesniu vieni kitais pa-
katalikų jau eilė metų aliarmuo 
ja dėl Tėvo Schillebeeckx skel 
biamų liberalistinių pažiūrų 
Jie norėtų, kad jo knygos bū 
tų patikrintos. Jie reiškia vii 
tis, kad bus imtasi priemonii 
apsaugoti tikėjimui Olandijo 
je”.

Minimo domininkono knygo 
atsidūrė Vatikano “doktrinai 
nėję kongregacijoje”. Tad 
Olandijos vyskupai susirinko i 
pasiuntė popiežiui telegrama 
apgailestaudami, kad Tėv 
Schillebeeckx knygos tikrin 
mos, ir reiškė jam visišką pa 
sitikėjimą. O 28 kunigai teolo 
gai pasirašė laišką, kuriuo pro 
testuoja prieš tikrinimą ir gina

Minimas laikraštis pradėjo 
eiti nuo 1964. Buvo remiamas 
vyskupo, gavo nemokamai nau-

Olandijos tradicionalistų są-

piežiaus sudarytos
gimimų kontrolės
slaptą pranešimą, nors popie
žiaus buvo direktyva, kad ko
misija svarsto uždarom durim 
ir jos darbai būtu laikomi slap ia — nepavyko.

ruodami loginėm sąvokom.gruodžio mėn. Nuo Apollo 6 vaisių.
katastrofos, kurioje žuvo trys Pozityvius sumini N. Y. Ti- o sekretariatas __ ar pasiruo-
astronautai, praėjo 21 mėnuo. mes spalio 4. Esą kai nuo 1962

" ’ Praeitis leidžia įtarti, kad ir
_ __ . __ - __________ * atstovai gyveno

o ne gyvenimo pažinimu. To
kia buvo Willebrando delegaci
jos kelionė į Sovietus dialogo

iu pasiūlė įstatymą, kuriuo sitikėjimu, didesniu pačių ko- vesti. Važinėjo po Maskva. Le- 
džios įstaigos padaromos dvi- munistų liberalėjimu; vysku- ningradą ir grįžęs didžiavosi 
bės su anglų ir prancū- pai atgavo daugiau laisvės. Esą laimėjimu, kad pravoslavai dva- 
kalbom. krikščionių socialinės idėjos sininkai aptarnaus katalikus,

. kur nėra kataliku kunigų. J pa-

Kas wa žydas—Ha $M ne&KHnta " Va3įka5” »»»•«• « Uet"- "g vos Maskvos siunčiamas V.
Izraelio vyriausiame teisme tikėjimo ir tautybės nesą skir- iNiunka, buvo priiminėjamas. 
1 iškilo klausimas: kas yra tumo. Karininkas tvirtino, kad įteikinėjo memorandumus, ku- 
das? Klausimą iškėlė karinin- jis esąs be tikėjimo, betgi vai- riuose kalbėjo apie susipratimą 
s Benjamin Shavit, 33 metų, džios akyse laikomas žydu, tai- su katalikų Bažnyčia, jei tik 
dęs nežydę, prancūzę-skotę. gi ne tikėjimas padaro žydu. 
>udu prisistatė valdžios įstai- Byla ligi šiol neišspręsta. Bet 
m kaip “netikintieji". Jų vai- jj nėra pirmoji, su kuria teis- 
» buvo įregistruoti taip gimę muj teko 1962
tėvo žydo ir motinos nežy- _ . , .... .

s - taigi nežydai. Tėvas & P™1"* knkšč'°"'M "kė-
■lė bylą, kodėl jo vaikai ne- ’r nor®)° j Izraeli-

neįsileido, nes teismas išaiš- žino, ko nori, o sekretariato na-įregistruoti kaip žydai. Teisme Jo neįsileido, nes teismas išaiš 
prokuroras aiškino, kad tarp kino, kad dabar jis nebežydas.

bus panaikinta Lietuvos atsto
vybė; jei bus pertvarkyta šv. 
Kazimiero seminarijos persona
linė sudėtis: jei bus “išvalytas” 
Vatikano radijas ir kiti “jei".

Ar tie gyvenimo faktai ne
įrodo. kad komunizmo atstovai

(nukelta į 2 psl.)
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Aš stoviu čia jau septyniasdešimt penkerius metus...II n J. B. 8HAUN8-*ALiNBKA8 — Laidotuvių direktorius. 84-02 Jamates Avė. 
(prie Foreat PVay Bta.), Woedta*«B> N.Y. IMU. Sutelkia garbingas laido
tuves. Koplyčios msnolraanai vlaoae miesto dalyse. TeL Vlrgtoia 7-4499.

Taip rate preL Juozas A. 
Karalius, šv. Jurgio parapijos 
klebonas, pratartyje knygos 
“Lietuvių iv. Jurgio parapija”, 
kurią parašė dr. Antanas Ku
čas, Scrantono universiteto pro
fesorius, ir kuri yra skirta tos 
bažnyčios bei parapijos 75 me
tam pagerbti.

Knyga yra 316 puslapių —

Aš esu jūsy bažnyčia. Aš esu čia, nes mane pastate gilios Die
vo ir Tėvynės meiles įkvėpti jūsų tėvai ir protėviai, kurie Čia 

atvyko iš Lietuvos . . .
---------------------------- --------------------------------h i jrifa —be

raštis Shenandoah pasirodė 
1892 m. spalio 13. Jis vadinosi 
Garsas. Tomo Astramsko įsteig
tas ir redaguotas, sustojęs

nedidelę spaustuvę ir čia pra
dėjo leisti kas trys mėnesiai 
iliustruotą laikraštį — žurnalą 
Dirvą. Po kiek laiko šis susi-

1901 m. buvo Hlta* Brookly- 
ne, N.Y., kun. Vincas Varnagi- 
ris. Kitais metais kun. A. Mi
lukas Žvaigždę perkėlė j She-

— Svarbiausias SbBMndodi 
lietuvių darbia buvo anglių ka
lyklos. Bet Po veržėsi savo vil
kui išteisti ir į mokslą- PagU 
IMI m. statistiką Sbanan- 
doeh lietuvių kolonija aaniau

dos daktarų, 9 dantistus, 8 in
žinierius, 7 vaistininkus, 3 pro
fesorius, 3 advokatus, 3 žurna-

ivimas nuo 1887 metų. Kuo 
U 847-toto Wbu H. Simon- 

tatolgo*: HMM) Hlllstda Avenue Richmond Hill, 

£52UJi------------------
r. Public. 197 Webeter Avė. Cambridge

153 puslapiai lietuviškai, nuo 
155 iki 316 angliškai — verti* 
mą parūpino kun. Juozas A. Ne-

1894 dėl. lėšų stokos. Jo spaus
tuvę nupirko klierikas A. Milu
kas su J. Ramanausku. Kun.
Milukas 1898 m. įsitaisė kitą

jungė su Žinynu, ir taip atsi
rado Dirva-Žinynas. Gyvenda
mas Shenandoah ir kitur, kun.

nandoah, ir čia ją sėkmingai 
redagavo Julija Pranaitytė, kol 
1909 m. persikėlė j Philadėl-

listus, 2 girininkus, 32 pradi
nių mokyklų mokytojus, 9 ku
nigus, 15 seserų vienuolių, 3

■T MATTHEW P, BALLAS FUNERAL HOME — Moderni koplyčia, Air-cou- 
ditlouod. A. J. Balton-Baltrūnas, Liceneed Manager and Notary Public. 660 
Grand SL, Brooklyn, N. Y. 11211; ST 2-5043.

8TEPHEN AROMISKIS (Armakausku) — Graborius-balsamuotojas. Mo
derni koplyčia. 423 Metropolitan Avenue Brooklyn, N.Y. 11211, EV 7-4335.

Knyga parašyta paprasta, 
vaizdinga kalba. Parašyta pa
traukliai — pradėjęs skaityti 
nenori nutraukti, iki baigsi.

Skaitai ir gauni įspūdi, lyg 
Shenandoah, Pa., tas anglię ka
syklų kraštas, buvo pirmųjų lie
tuvių ateivių lopšys; lyg iš čia 
plito pirmosios lietuvių pastan
gos suorganizuoti bažnytinį ir 
kultūrinį gyvenimą.

Antai:
— Shenandoah miestas į- 

steigtas 1866 m.; jame lietu
viai pradėjo kurtis nuo 1869 
m. (18 p.).

— Shenandoah šv. Kazimie- 
ro bažnyčia buvo pati 
Amerikoje, pastatyta vien lie
tuvių aukomis — 1874 (24p.).

— Shenandoah šv. Jurgio d- 
ja (1877) — tai buvo Ameri
kos pirmoji grynai lietuviška d- 
ja, kuriai įstatus surašė brolis 
Augustinas... Šv. Jurgio drau
gija vedė ilgą kovą su lenkais 
ir lenkininkais ir vadovavo pa- Prel. Juozas Karalius, Shenandoah 
stangom steigti gryną lietuvių lietuvių parapijos klebonas 
parapiją (26 p.). Ji buvo įsteig- .
ta, o šv. Jurgio bažnyčia 
šventinta 1891 (35 p.).

— Shenandoah pirmasis 
tuvių prekybininkas buvo 
nas Bobįnas, kuris 1872 m.
darė valgomųjų daiktų krautu- tojų iš Seinų apylinkių, o taip 
vę... Tuojau pat steigėsi ir pat ir lietuvių visuomeninės

saliūnai. kultūrinės draugijo Werocla- 
Shenandoah apie 1898 m. smuk- vo (buv. Breslau) skyriaus pir- 
les laikė 59 lietuviai... Tai yra ’mininkas Vytautas Markavi- 
gana didelis skaičius tokiai ko- čius. Gimęs — augęs Vilniuje, 
lonijai, kuri 1869 turėjo apie tik 1946 baigęs Vilniuje, kaip 
70 asmenų, 1879 apie 600, o į jis pats sakosi, Vytauto Di- 
šimtmečio galą pasirodė ligi džiojo gimnaziją ir išvykęs i

A. Milukas yra išleidęs apie 
180 atskiru leidinių ... She
nandoah spaustuvėse buvo iš
leista gan rimtų lietuvių auto
rių ir verstinių raštų, kaip an
tai: Dr. Jono Basanavičiaus, 
Kristijono Donelaičio, kun. 
Aleksandro Burbos, A. Jakšto, 
kun. J. Geručio, kun. Ambro- 
ziejaus Pabrėžos, Dr. Vinco Pie
tario, Šatrijos Raganos, vysk. 
Motiejaus Valančiaus, vysk. 
Giedraičio Šv. Rašto vertimas 
ir daug kitų (50 p.).

— Shenandoah dvejus me
tus (1897-1899) buvo leidžia
mas Susivienijimo Lietuvių 
Amerikoje organas Tėvynė, ku-

įsteigė kun. Jonas Žilinskas, 
pat porą metų (1896-98] 

čia ėjo socialistinės krypties 
Pennsylvanijos Darbininkas, 
kurį redagavo R. P. Kuncmo 
nas. Tarp 1899-1901 m. čia bu 
vo leidžiama Viltis, darbiniu 
kam skirtas laikraštis, kurio pir 
muoju redaktorium buvo kun 
A. Kaupas. Ilgiausiai Shenan
doah išsilaikė žvaigždė, kurią

kad 
(nuo

phia, Pa. (51 p.).

ėjo pirmyn. Tie keliai
bus daugeliui lietuvių

— lietuvių išeivių
kelias su lenkais iki

Dr. Antanas Kutas, knygos “šv. 
Jurgio parapiją" autorius '

ligoninių vedėjus ir 99 slauges 
(nurses). Yra taip pat keletas 
bankų direktorių, kasininkų ir 
tarnautojų (46 p.).

— Lietuviai gali didžiuotis, 
šimtmečiu laikotarpyjo 
1866 iki 1966) per 40 
miesto valdybes viršinin

kais (majorais) buvo išrinkti lie
tuviai (45 p.)... Ir šiandien dar 
daug kur jie tebėra viršūnėse. 
Kito tokio miesto Amerikoje 
nėra (152 p.).

Eilėje ištraukų iš knygos bu
vo parodyta, kaip Shenandoah 
lietuviai pro anglių šachtas my
nė pirmuosius takus į šviesės- 

’“x—--j išeivių gyvenimą

pa-

lie-
Jo-
ati-

LENKIJOJE ŠILO METU GYVENA 20,000 LIETUVIŲ
Liepos pabaigoje Vilniuje 

lankėsi keletas lietuvių moky-

lietuvių smuklės

7,500.
-— Shenandoah šv. Juozapo tūtą, kurį baigęs ir pasilikęs 

Blaivininkų draugija, įsteigta ten pat gyventi. Pasikalbėjime 
1885 m. sudarė pirmąjį She- su Tiesos korespondente pa

teikė apsčiai žinių apie lietu
vius Lenkijoje.

nandoah mieste ir visoje Ame
rikoje lietuvių dūdų orkestrą 
“The First Lithuanian Band”
(46 p’).

— Pirmoji Amerikoje lietu
vių kalba atspausdinta knyga 
yra taip pat susijusi su She
nandoah. Tai buvo brolio Au
gustino Zaicos iš lenkų kalbos 
versta “Historya Septynių Mo- 
kitoju”, spausdinta Chicagoje

THEODORE W0LINNIN, INC. — E. Joseph Zebrovvski, laidotuvių direkto
rius. Moderni koplyčia. 123 E. 7th Street, New York, N.Y. GR 5-1437.

FRANK J. VOGEL laidotuvių direktorius — McCue Fanerai Home. Koply
čios galimos, kur tik reikalingos. 895 Autumn Avė., Brooklyn, N.Y. Iizu8; 
teL 277-5604.

KARLONAS FUNERAL HOME — 280 CHESTNUT STREET, NEW 
BRiTALN, CONN. TeL BA 9-118L

. BUVUS FUNERAL HOME, Mario Teuceira, Jr. laidotuvių direktorius. 426 
Lafayette SL, Newark, NJ. 07105; teL MArket 2-5172. Parimsią nu gar
bingos laidotuvės. Modernios koplyčios, oras vėdinamas.

N. F. WALKER, Ine. Laidotuvių direktoriau Daug vietos automobiliams 
statyti. 87-34 80th Street Woodhaven» N.Y. 11421, (2112) M1 2-4343 ir 
2038 Merrick Avė. Merrick, N.Y. 11566 (516) FR s-0303.

GREEN CORNER RESTAURANT — Frances C. Saldokas savininkas. 
Jauki vieta maloniai praleisti laiką. J čia vietos lietuviai sueina pasiKai- 
bėti, pasivaišintL Pravažiuojantieji ar atvykusieji į VVaterbury, sustoję čia 
sutiks saviškį, {vairiausi vietiniai ir importuoti gėrimai. 34 Green Street, 
Waterbury, Conn., Telef. (203) 754-9995.

Tačiau negalima nu- GREITOJI PAGALBA. Nenusimink, gausi pagalbų. ligai laukti vaistai

tylėti kitos pusės —epizodų, ku
rie rodo, kokiais audringais ke
liais jie 
būdingi 
kolonijų 
bendras
nusivylimo ir išsiskyrimo, pas
kiau atskirų lietuviškų parapi
jų organizavimas, bet ir vėl 
nauji konfliktai — tarp klebo
nų ir parapijos komitetų

(Bus daugiau)

nuo reumatizmo, rankų, kojų nutirpimo ir skaudėjimo jau gaunami. Tai 
Deksnio mostis, dabar vadinama “Kee-Leet' Rub". Uėžutės: 4 uncijų 3 dol., 
8 uncijų 5 dol. Persiuntimui pridedama 5Oę. Kreiptis: Royal Products, North 
Sta., P.O. Box 9112, Newark, N.j. 07104, arba » narbinniKo administraciją, 
910 Willoughby Avenue, Brooklyn, N.Y. 11221.
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RIMOS IR JUOZO BRUŽŲ vienintelė lietuviška siuntinių įstaiga didžiaja
me New Yorke, atlieka visus patarnavimus sudarant siuntinius ir užsakant 
kitas dovanas į Lietuvą. Greitas patarnavimas — žemos kainos. 370 Union 
Avė., Brooklyn, N.Y. Telef. EV 4-4952

JOHN ORMAN AGENCY / Insurance - Real Estate. Namų pirkimo, par
davime ir visais reikalais kreipkitės į mūsų įstaigą. Pildomi miesto, valsty
bės ir federalinės valdžios mokesčių (Income Tax) pareiškimai. — 110-04 
Jamaica Ave^ Richmond Hill, N. Y. 114JL8; teL Vlrginia 6-1800.

ANDRIUS ARMONAS, statybininkas — Long Islande stato įvairaus dydžio 
naujus namus, kuriuos galima tuoj įsigyti. Priimam užsakymus pastatyti 
pagal pirkėjo pageidavimus ant mūsų arba pirkėjo žemės. Statybą atliekam 
sąžiningai pagal susitarimą už labai prieinamą kainą. TeL (516) AN 1-2864.

VYTAUTAS MAŽELIS, fotografas — vestuvės: spalvota ir juoda balta (ga- 
U vykti ir 1 kitus miestus), portretūra, meno darbų nuotraukos ir kiti foto 
patamavimaL 422 Menahan SL Ridgevvood, N.Y, 11237; TeL HY 7-4677.

Seklyčioje visada galima rasti 
naujausius Lietuvos laikraščius 
ir žurnalus, pasiskaityti lietu
višką knygą. . .Ti^tme daugiau 
kaip 600 tonr^ jtetuviškų kny
gų bibliotekinį/ (Išeivijos laik- 

' . . raščiai ar knygos į Lenkiją pa-
— ------- :i tentą labai sunkiai ir retai.

Lenkijoj ęeįizūra šiuo atžvil- 
tk nemfciteidžia 

jai. E.)
— Vroclave gana populiarus 

mūsiškis lietuvių liaudies dai
nų ir šokių ansamblis “Vilne
lė”. “Vilnelė” ne kartą su pa
sisekimu koncertavo Vroclavo 
teatruose, su daina ir šokiu ap
keliavo Vroclavo ir Opolės vai
vadijas.

— Narsiųjų Lietuvos sūnų, 
Atlanto nugalėtojų Stepono Da
riaus ir Stasio Girėno žuvimo 
35-rių metų sukakties proga 
Myslibuše (buv. Soldine) ati
dengėme memorialinę lentą.

— Lenkijoje yra apie 30 lie
tuvių įpradinių mokyklų. Dau
gumoje jos išsidėsčiusios Seinų 
krašte. Punske yra lietuvių vi
durinė mokykla, kurios direk
torius, beje, yra Vilniaus Vals- 

lyčios lankytojai nuolatos gali tybinio V. Kapsuko universite- 
susipažinti su lietuvių dailinto- to auklėtinis Algis Uzdyla. Kai- 
kų darbų reprodukcijomis. Kas kuriose lenkų mokyklose taip 

centras] Lietuvių galima sutik- mėnesį keičiama ekspozicija, pat dėstoma ir lietuvių kalba.. ciklo (vadinamo “O buvo

APIE LIETUVIUS LENKIJOJ

ti ir Varšuvoje, Vroclave, šce- 
cine, Gdanske, Sopote ir kituo
se Lenkijos miestuose. bej kai
muose.

— Lietuvių ? visuomeninei 
kultūros draugijai ]
apie du tūkstančius narių. D- 
gija turi du skyrius —'Varšu-

— Vroclave mes stengiamės, 
kad mūšų vaikai išmoktų tai
syklingai kalbėti lietuviškai. 
Daugelis iš seniau gyvenančių 
Lenkijoje kiek primiršę 
gimtąją kallfe^Tobėl ^iu treti 
metai prie Vroclavo skyriaus 
veikia lietuvių kalbos kursai, 
kuriuos veda vertėja Irena Dam-

VYTAUTAS BELECKAS, sav. Winter Garden Tavern. 1883 Madison SL, 
2U4gewe0|, N.Y. 11227, EV 2-6440. Salė vestuvėms ir kL pramogoms. Be 
te, duodami polaidotuviidal pietūs. Pirmos rūšies lietuviškas maistas priei

•IDARAiNIO VARPO KEPYKLA - Silver Bell Baking Co. Lietuviška ir 
eurepietMka duona ir pyragai, šventėms, vestuvėms bei pokyliams tortai, 

rusiška- lkUiluW!> vcua vcltcJa DaBa ir Albertas Radžiūnas, sav. 36-38-40 Stagg SL Brooklyn, N.Y. 11206;
brauskienė ir buvęs vilnietis ST 2-5938. 
Pranas Sarlonas.

A. Markavičius taip pat mi
nėjo, kad buvęs Kaune, dalyva
vęs Dariaus-Girėno paminklo 
atidaryme Austuosiuose Šan
čiuose esančiose karių kapinė
se, ir tos iškilmės padariusios 
jam nepamirštamą įspūdį.

(Elta)

Wroclavą, j Politechnikos insti- voie Vroclave, o taip pat 
43 lietuvių visuomeninės kul
tūros ratelius Suvalkuose, Bal
stogėje, Liubline, šcecine, 
Slupske ir kt. Draugija turi sa
vo leidinį lietuvių kalba —laik
raštį “Aušra”, kurį redaguoja 
Zigmundas Stoberskis. - Draugi
jos Vroclavo skyriui priklauso 
110 narių.

— Vroclavo centre priešais 
miesto rotušę įsikūrusi lietuviš
ka seklyčia, Vroclavas, Rynek 
7.
— Seklyčia — tai tartum ma

žutė Lietuvos salelė Lenkijo
je. Pravėrus jos duris, prieš 
akis atsiveria Vilniaus panora
ma su Gedimino kalno papė
dėje boluojančia katedra. Sek-

JUOZO ANORUilO Real Estete, Insurance. Apraudimas gyvybės, namų, 
automobilių, baldų ir k. Namų pardavimas, apdraudos, Income Tax užpil
dymas, Mutual Funds-^dnigų investacijos. Kasdien nuo 9 iki 8 vai.; šešta- 
dteniata iki g y. pp. 87-09 Jamaica Avė., Woodhaven N.Y. 11421; VI 7-4477.

JUOZO MI8I0N0 GĖRIMŲ KRAUTUVE — Galima gauU įvairiausios rū
šies amerikiečių ir importuotų gėrimų. Didžiausias pasirinkimas degtinės 
ir vyno. 103-55 Lefferts Blvd. Richmond Hill, N.Y. 11418. TeL VI 3-3544.

— Lenkijoje šiuo metu gyve
na daugiau kaip 20 tūkstančių 
lietuvių. Įvairiais keliais jie 
čion atvyko. Vienų gimtinė 
Lenkijoje, kiti karo keliais at
klydo, treti — žmonos ar vy
ro atvadinti. Didžioji Lenkijo
je gyvenančių lietuvių daugu
ma susibūrusi. Balstogės vaiva-

S A G MAISTO KRAUTUVE. Antanas Vaitkus, vedėjas. 84-09 Jamaica Avė. 
Woodhaven, N.Y. 11421, VI9-5077; 340 Grand SL Brooklyn, N.Y. 11211, ST 
2-4329. Papigintom kainom priimame užsakymus vestuvėms ir pobūviams. 
Pristatėm į namus HeL skilandžius, sūrius. We take all orders spėriai price 
for Weddings and Parties. Home-made Bologna.

1880. Shenandoah lietuviška 
spaustuvė atsirado tik 18 8 8 «a palaido-

tas lietuvių rašytojas Antanas 
Baranauskas. Seinuose gyvena 
apie 12 tūkstančių lietuvių, 
čia ir yra Lietuvių visuomeni
nės kultūros draugijos, kuriai

(atkelta iš 1 psl.) vadovauja Algirdas Skripka, 
riam to labai trūksta; jiem pir- ’ 
miausia reikia skaityti direkty
vų įspėjimus, kad susipažintų 
su oponento dogmom, prieš 
leisdamiesi į dialogą?

O iš paskelbtų direktyvų iš
traukų nežymu, ar kalbant apie 
netikinčiuosius yra daromas 
skirtumas tarp direktyvose mi
nimo “ateisto” ir neminimo 
“anti-teisto”, t.y. tarp to, ku
ris netiki, ir to, kuris aktyviai 
prieš tikėjimą kovoja, kaip tai 
turi daryti komunistas.

Jei praktiškai įmanomas ne 
tik dialogas, bet ir bendradar
biavimas tarp tikinčiojo ir ne
tikinčiojo daugybe praktinių 
reikalų (pal. tokį sėkmingą 
bendradarbiavimą Alte, Vil
kę!), tai bendradarbiavimas 
tarp tikinčiojo ir netikinčiojo 
ir kovojančio prieš tikėjimą yra 
bendradarbiavimas kaip tarp 
ugnies ir vandens. Gal ugnis ir 
gali vandenį išgarinti. Bet lig
šiolinis dialogas parodė, kad 
komunistinis vanduo dažniau 
užliejo visa ugni tų katalikų 
tpolovu kurie deFė dialouo m- *»««*•• Antytė* pagerbime Waterbury, Conn„ kai Ji buvo pakelta J Lietuvos vyeiv gafMe nam. M k. dai|_teologų, Kūne uege aiaiogo Ug- j d John J. Monagan, Marcelė Andrikytč, Mre. Monagan ir Aleksandras J. Aleksis.
nim- ■ - .. Nuotr. Frank Vairo 5,000 egZ. (Elta)

(48 p.).
— Pirmas lietuviškas laik-

Vėl apie dialogą

NAUJOS KNYGOS

Vilniuj išleistų lietuvių groži
nės literatūros leidinių sąraše 
yra naujas M. Sludcio romanas 
“Uostas mano —neramus”. Ro
mane vaizduojama nūdienė in
teligentija darbe ir šeimoje. 
Liečiamos menininko pašauki
mo, etikos, meilės, šeimos ir 
kitos problemos. 499 puslapiai. 
Išleista 30,000 egz.

(•VOS Simonaitytės atsimini- DOVANŲ SIUNTINIAI j LIETUVĄ — Mes siūlome nepalyginamą patar- 
- . . navimą. Firma Union Toor* egzistuoja nuo 1931 m. Per tuos praėjusius 36
. metus nei vienas siuntinys nebuvo grąžintas ir nei vienas nežuvo. Mūsų ilgų

taip . .. ) nauja knyga vardu metų patyrimas leidžia mums ir mūsų kvalifikuotam Stabui išpildyti visas
“Gretimos istorijėlės” pasako- pareigas, susietas su siuntinių priėmimu, supakavimu, ir tų siuntinių išsiun-
ja apie Klaipėdos krašto žmo- “ . ............
nių gyvenimą iki šių dienų. 132 
psl., 15,000 egz.

J. Būtėno “Mėlynieji karei
viai” ir keletas kitų apsakymų 
— apie suirutę Lietuvos kaime 
pirmojo pasaulinio karo — vo
kiečių okupacijos metu. 264 
psl. 15,000 egz.

J. Dovydolčio apysakoj "Pi
lies skersgatvis” — gyveni
mas Vilniuje po D karo. Drau
ge su kita apysaka — 307 psl.,

8UPERI0R PIECE GOODS CORP. 200 Orchard SL New York, N.Y. 10002,

Vilnonės medžiagos kostiumams, paltams ir suknelėms. Taip pat šilkinės, 
maldytos, spalvotos, lovoms užtiesalai, vilnonės skaros ir šalikai—geriausios 
rūšies pigiausiomis kainomis. Specialus patarnavimas paruošiant pakietus 1

RICHMOND HILL DORAN'S FLORIST, Ine. 126-15 Liberty Avenue Rich- 
mond Hill, N.Y. 11419, TeL 641-9441 - MI1-7702. Krautuvė atidarą kasdien 
nuo 9 vaL ryto iki 9 vai. vak.; sekmadieniais nuo 9 iki 5 vai. p.p. Gėlės pa
siunčiamos į visus miestus. Paruošiama vestuvėms, laidotuvėms ir kitom 
progom buketai ir pristatoma j nurodytą vietą arba namus. Savininkai — 
John Doran ir Alice Zupko, kuri kalba lietuviškai ir maloniai patarnauja.

C. A. VOKET — LIETUVIS ADVOKATAS — 41-40 74th Street Jackson 
Heights, N. Y. NE 9-6620.

metus nei vienas siuntinys nebuvo grąžintas ir nei vienas nežuvo. Mūsų ilgų 
metų patyrimas leidžia mums ir mūsų kvalifikuotam štabui išpildyti visas

Ūmu. Išmėginkite mūsų patarnavimą ir būsite patenkinti. Mes turime didelį 
pasirinkimą įvairių siuntiniams daiktų — geriausių siuntimui ir tai pigiau
siomis kainomis; pas mus gausite visko, ką tik jūs norėsite siųsti draugams 
ir giminėms. Reikalaukite mūsų nemokamų katalogų — UNION TOURS 
1 East 36th SL Nevr York, N.Y. 10016. Aplankykite mūsų skyrius: Chicago, 
HL 2219 W. Chicago Avė. 60622; Los Angeles, Calif. — 344 North La Brea 
Avė. 90036.

CHICAGO

išteista 15,000 egz.

lietuvių muzikos istorijai 
svarbus indėlis — O. Nartotis- 
Rto parašyta monografija "Juo
zas Naujalis”, 334 psl., 3,000 
egz.

Pagaliau, besidomintiem

stenės knyga “Senojo Egipto 
dailė”, kurioje aiškinama apie 
Egipto architektūrą, skulptūrą, 
reljefą, grafiką ir taikomąją 

Iliustruota, 102 psl..

NEW YORK

LITAS Investing Co., Ine.
•pecializuojasi trumpalaikių paskolų, nekilnojamo turto, ir akcijų 
biržai srityse. Viso* autorizuotos LITO akcijos yra iiparduotos. Va
dovybės Žiniomis tai pirmoji lietuvių suorganizuota bendrovė, kuri 
akcijas Hplatino jai užregistruodama Securities Exchange Komisi
joje. — •uoipažinHnuI su bendrovės veikla kviečiame prisiųsti savo 
adreH> pasinaudojant žemiau atspausdintu blanku.

LITAS Investing Co.. Ine.
8641 114th Street, Richmond Hill, N. Y.

Mielas Pirmininke,

Susipažinimui su LITO veikla prašau prisiųsti 1968 
m. pirmo pusmečio veiklos apyskaitų.

Vantas ir pavardė

Adresas

DAR.
Zip Codc.
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Irgi bendruomenės ...
Bendruomenė sieja žmones laikais ji turėtų patraukti ypa- 

kuriuo nors bendru ryšiu. Ga- tingą mūsų dėmesį savo idea
li būti bendra gyvenamoji vie- lu, kuris statomas žmonių bend- 
ta, bendri reikalai, bendra vals- ravimui žemėje.
tybė ar tautybė, bendra religi- Idealus žmonių bendravimas, 
ja. Tuo būdu susidaro labai į- kurio siekiama visomis prie- 
vairių ir skirtingų bendruome- monėmis, kad būtų pasiekta 

_nių, didelių ir mažų — nuo ne- tikros taikos ir teisingo visų 
didelio kaimo ar parapijos iki 
viso kontinento ar net žemės 
rutulio.

Plačiausia prasme kalbame 
apie visų žmonių bendruomenę. 
Bet joje bendra yra tik tai, kad 
visi yra žmonės. Tarpusavio 
bendravimas yra jau labai silp
nas, nes juo bendruomenė yra 
didesnė, tuo mažesnis yra žmo
nių suartėjimas, žmones la
biau suglaudžia tikrai siaura ir 
nedidelė bendruomenė, it šei- 
ma, nes riša labai daug bendrų 
reikalų. Bet čia glūdi ir vienas 
pavojus: susiaurėti, tesirūpi- 
ti savais reikalais taip, kad 
bendrųjų žmogiškųjų reikalų 
nebus nė paisoma. Aptemsta ta
da pats žmogiškumas ir širdies 
jautrumas, nebejaučiama ryšio, 
kuris 
vieną 
mą.

čia 
šventųjų ir mirusiųjų bendruo
menės, kurias ypatingai prisi
minsime kitą savaitę specia
lių švenčių proga. Tų bendruo
menių nariai iš gyvųjų žmonių 
bendruomenės išsiskiria tiktai 
mūsų akims.

Idealus žmonių bendravimas,

tautų santykiavimo, vieną 
priemonę aplenkia: tai žmogaus 
šventumą.

Šventieji rodo, kokia ta dva
sia turėtų būti: ji neieško tik 
savęs, ji neturi neapykantos 
niekam, išskyrus nuodėmę, ji 
tauri ir teisinga, ji visuotinė— 
apima visas tautas, visas rases 
ir visus luomus bendra artimo 
ir Dievo meilė. Tik tokia dvasia 
galima pasiekti, kad gyvųjų 
bendruomenėje būtų idealus su
tarimas ir visiem neštų palai
mos. Nėra gera, kai gyvųjų ne
santaika ir nerimas randa at
ilsį tiktai kapinėse.

Vėlinių diena, primenanti iš 
gyvųjų tarpo išsiskyrusius, nori 
juos palaikyti gyvus mūsų at
minime ir maldose. Prisimena
me tėvus, brolius ir seseris, 
draugus, gimines ir pažįstamus; 
minime kartu su mumis dirbu
sius ir tais pačiais žemės rūpes
čiais besikankinusius.

Visi šios žemės darbai ir kan
čios jiem baigiasi, bet ryšiai su 
mumis nenutrūksta. Mes tiki
me dvasinį su jais bendravimą. 
“Neišmintingųjų akimis jie ro
dosi miršta, tuo tarpu jie yra 

šventųjų bendravimą priima- amžinybėje” (Išm. 3). Vieni, 
me kaip tikėjimo tiesą. “Tikiu gai būt, reikalingi mūsų pagal- 
.. .šventųjų bendravimą” — bos, kiti reikalingi pagelbėti 

kalbame maldose, šventieji yra mums. Tai atrodo taip pat ne- 
visų amžių, visų tautų, visų pro- realu, bet tik tiem, kurie “netu-

visus 
didelę

mums

žmones jungia i 
Dievo vaikų šei-

pamokyti ateina

fesijų ir visokio amžiaus, nuo j-į vilties” (I Tęs. 4). 
nedidelio berniuko ar mergai
tės iki žilo plauko. Tai Bažny-
čios šventieji, ir jų yra didelė 
daugybė. Dar daugiau yra mum 
nežinomųjų šventųjų.

Krikščionių ir nekrikščionių 
kapinėse ant paminklų užtin
kamas įrašas: “Aš buvau, kas 
esi, o tu būsi, kas esu”. Giles
nis supratimas laikinos mūsų

Visus juos prisimename Vi- būties žemėje padeda ir daug 
sų šventųjų dieną. Tai švento- laikinų dalykų taip tvarkyti, kad 
sios Bendruomenės diena. Šiais jie darosi lengviau pakeliami.

Ar Sovietine Lietuva - nepriklausoma valstybe?
Kę tuo klausimu sako Lietuvos teises žinovas prof. Roemeris 

‘ K AUGUSTINAS UPENAS 
žmdmti skaitytomis su didžiau
sio lietuvių konstitucinės tei
sės autoriteto, buvusio tos tei
sės katedros vedėjo Vytauto Di
džiojo universitete Kaune, or
dinarinio profesoriaus Mykolo 
Romerio nuomone.

Tuo tarpu, kai sovietiniai Pa
baltijo teisininkai kalba apie 
savo kraštų valstybingumo vys
tymąsi, prof. Romeris savo stu
dijoje, pavadintoje “Lietuvos 
sovietizacija”, kurią Lietuvos 
teisininkų tremtinių draugija 
po karo išleido Vokietijoj rank
raščio teisėmis, rašo apie Lie
tuvos valstybingumo likvidavi
mą. Praktiškai jį įvykdė raudo
noji armija, 1940 birželio 15 

baltijo socialistinės respublikos okupuodama Lietuvą, o teoriš-
— suverenės valstybės. Jos sa
varankiškai sprendžia jų terito
rijoje esamos pramonės, že
mės ūkio gamybos bei kultū
ros vystymosi pagrindinius 
klausimus, tvarko savo respub
likinius valstybinius biudžetus. 
Jų valstybiniai valdžios organai 
vykdo platų įstatymų leidimo 
darbą, tvarko normatvvinių ak
tų įgyvendinimą, vykdo teisin
gumą.” Ir t.t.

Arvi taip iš tikrųjų yra? Ar socialinių jėgų santykiavimo, 
ne jos ‘liaudies valios’, bet So
vietu Sąjungos žygio Į Lietuvą 
padarinys. Padarinys, kuris glū
dėjo pačiame žygyje, kuris So
vietų politikos sumanytas ir

Teisės mokslų kandidatas S.

je yra pristatęs rusų kalba iš
leistą monografiją, pavadintą 
“Tarybinių Pabaltijo respubli
kų valstybingumo vystymosi 
apybraiža”. Tai esąs lietuvių, 
latvių ir estų mokslininkų tei
sininkų kolektyvinis darbas. 
Drįstame spėti, jog tai bus san
trauka per daugelį okupacijos 
metų Pabaltijo kraštų sovieti
nėje spaudoje paskelbtų straips
nių, įrodinėjančių, kad tik įjun
gus Lietuvą, Latviją ir Estiją į 
Sovietų Sąjungą, suklestėjęs jų 
valstybingumas.

Valstybingumas yra glau
džiai susijęs su nepriklausomy
be bei suverenumu. Užtat ir S. 
Černiauskas, atpasakodamas 
veikalo turinį, nurodo, jog “Pa-

sovietinė Lietuva — nepri
klausoma ir suvereni valstybė? 
Ta klausimą iau esame keletą 
kartu nagrinėję ir atsakę i jj 
neigiamai. Nūnai norime supa-

kai — vadinamasis liaudies sei
mas, 1940 liepos 21 priėmęs 
deklaraciją prašyti įjungti į So
vietų Sąjungą jo paties 
prieš keletą minučių socialisti
ne sovietų respublika paskelb
tą Lietuvą tais pačiais pagrin
dais, kuriais joje dalyvauja Uk
raina, Gudija ir kitos respub
likos.

Anot prof. Romerio, tai bu
vęs “teisinis ne pačios Lietuvos

tiksliai įgyvendintas. Visa, kas 
nuo 1940 metų birželio mėne
sio 14 dienos iki tų pat metų 
liepos mėnesio 21 dienos vyko 
Lietuvoje, tai buvo tiktai šios 
Sovietų jėgų spaudimu pagrįs
tos jų politikos inscenizavimas, 
sui generis politinio teatro vai
dinimas”.

Tolimesnė to vaidinimo sce
na vyko aukščiausiame sovie
te Maskvoje 1940 rugpjūčio 3. 
Ją prof. Romeris vadina “skau
džia Lietuvos respublikos gė
dos ceremonija”. Vadinamojo 
Lietuvos liaudies seimo dele
gacijai prašant, aukščiausias so
vietas vienu balsu nutarė pri
imti Lietuvą 14-ąja Sovietų Są
jungos respublika.

Antroje savo studijos dalyje 
prof. Romeris nurodė: “Jei mes 
žiūrėsime vien tiktai į forma
linę konstitucinę sovietinių so
cialistinių respublikų su Sąjun
gos centru santykių konstruk
ciją, kaip ji yra užfiksuota Są
jungos konstitucijos H-ame sky
riuje, pavadintame Valstybės 
santvarka ir ypač taip pat pa
vadintame sąjunginių respubli
kų konstitucijų Il-apie skyriuje, 
laikinai užmiršdami kitų šių 
konstitucijų dalių nuostatus ir 
veikliąją nerašytą Sovietų kons
titucinę tikrenybę, kuri dažnai

113 straipsniai. Tuose straips
niuose paslėptus nuostatus pro
fesorius Romeris vadina “ken
kėjais bei parazitais”. Jie tei
siškai pagrindžia komunistų 
partijos diktatūrą ir sterilizuo
ja formalinę konstitucijų są
rangą. Komunistų partija viso
je Sovietų Sąjungoje yra vie
ninga, nes visi tautiniai ir res
publikiniai jos daliniai yra su
bordinuoti centrui ir jo direk
tyvoms. Jeigu ką tam tikri 
konstituciniai nuostatai paveda 
čia Sąjungai, čia respublikom, 
tai vis tiek per jas veikia ne 
kas kitas, kaip partija.

Po šių pastabų prof. Rome
ris daro išvadą, kad tie konsti
tuciniai nuostatai “ne tiktai

visiškai anuliuoja šių formali
nių nuostatų galią ir jų veiki
mą pakerta, tai mes iš tikrų
jų galėsime gauti įspūdį, kad 
šis santykis yra laisvas, būtent, 
konfederacinio pobūdžio, 
pagrįstas kaip tik visišku Są
jungos narių suverenumu”, ši
tą įspūdį ypač sustiprina “gar
sioji kiekvienos sąjunginės res
publikos ‘teisė’ laisvai išeiti iš 
Sovietų Sąjungos, ši teisė yra 
užfiksuota tiek pačios Sąjungos 
konstitucijoje, tiek ir sąjungi
nių respublikų konstitucijose 
(Lietuvos TSR konstitucijos 15 
str.)”

Sovietinių konstitucijų for
malines sąrangas iškraipo ir jų valstybingumą, bet ir autonomi- 
kartais gražių nuostatų veikimą 
paraližuoja ne tik veiklioji so- 
vietinė konstitucinė tikrenybė, 
bet ir pačioje konstitucijoje į-
rašyti du straipsniai: Sąjungos manekenai ar marionetės, ku- 
konstituciioje 126 ir 141, Lie- rių tarsi žodžiais kalba, reikalui 
tuvos TSR konstitucijoje 98 ir esant, komunistų partija”.

ją Sovietų valstybėj griauna ir 
palaidoja... šitokioje konstitu
cijos tikrenybės konstrukcijoje 
visos respublikos tebėra tiktai

Dėl lietuvių koplyčios Romoje
PREL. J. KONČIUS
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Maironio šeštadieninės mokyklos Brooklyne mokytoja Rūta Ruzgartė pamokos metu

Šv. Petro bazilikoje Romoje, 1350-1430, bet 1392-1430 ir Jo- 
didžiausioje pasaulio bažnyčio- gaila (ne Jogela) Lenkijos ka- 
je, bus įrengta lietuvių koply
čia. ši koplyčia bus po didžiuo
ju altoriumi, rūsyje, kur yra šv. 
Petro karstas.

Ten koplyčių yra ir daugiau. 
Svarbiausia iš jų — šv. Petro 
(šioje koplyčioje praeitais me
tais laikiau mišias).

Lietuvių koplyčios komitetas 
Darbininke spalio 9 pateikė ap
rašymą, kaip atrodys toji kop
lyčia. Šiame straipsnyje yra šie 
neaiškumai:

1. Ar prie karaliaus Mindau
go krikšto paveikslo bus pažy
mėta “Rex Lituaniae”?

2. Vytautas — Magnus Dux, 
kodėl nepridėta Lituaniae. Lan
kytojam, ypač iš tolimesnių 
kraštų, bus neaišku, kokios tau
tos Mindaugas ar Vytautas. Jie 
manys, kad tai italai, nes užra
šai bus lotynų kalba, t.y. jų 
senovės kalba.

3. Vytautas — Lietuvos Di
dysis kunigaikštis buvo ne

ralium pasidarė ne 1350, bet 
1386 m.

Jogailos atvaizdo toje koply
čioje visai nereikėtų talpinti, 
nes jis lietuvių tautai nieko ge
ro nedavė, o blogo —daug.

4. Prie šv. Kazimiero pa
veikslo nereikalingas yra įrašy
mas apie jo ypatybes: “Inter 
regales ...” Užtektų tik pažy
mėti: “Sanctus Casimirus Pat
ronus Lituaniae 1458-1484”.

5. Jei talpinami Lietuvos 
vyskupų kankinių paveikslai, 
tai kam dėti vysk. Jurgio Ma- 
tulevičiaus-Matulaičio. Tada rei
kia įdėti ir vysk. Valančių ir 
vysk. Skvirecką.

Daugelis mano, kad šiais lai
kais lietuvių tautai yra kitų 
aktualių reikalų, kuriem reikė
tų telkti aukas, nei statyti kop
lyčias. Aukotojų dauguma, ku
rie duoda aukas koplyčiom, ne
duoda kultūriniam, politiniam 
bei labdaros reikalam.

ka tie ausis rėžiantys garsai? 
Klientai seka judėjimą gatvėje. 
Jie mato, kai prie kirpyklos pri- 
rieda ir sustoja automobilis su 
vokiškais ženklais. Abu vyrai

” r pasikeičia šviesos, jam pasise- pradeda ūbauti pravažiuojančių
ka apsisukti. policijos automobilių sirenos,

Bėgliai leidžiasi atgal, bet ant svečiai darosi neramūs. Bet ir 
kulnų jiem lipa policijos maši- tai suprantama. Kam gi patin-

i na. Galvotrūkčiais bėgdami, jie 
! įsuka į vienos krypties gatvę ir 

pasileidžia priešinga kryptimi.
Į Didelis sunkvežimis vos spėja
i pervažiuoti į kitą gatvės pusę.

! Bėglių automobilis užšoka ant skubiai sumoka už patarnavi-
4 šaligatvio, į namo sieną midau- mą, sėda į mašiną ir nuva-

(16) nuo smalsių praeivių akių, ten
Helmutas mikliu kūjelio jau nieko vertesnio nebebuvo. k”1®***-,- v Naikinami pėdsakai ir ženklai

Lyg rudenį ant lauko užmiršti hciJOS mašina atsilieka. Automobily Dominas pakeitė
pagrėbstai, prekyiangyje stirk- Dabar brangi kiekviena se- švarką: apsivilko šviesų, o tam
soj© tik pigūs laikrodėliai ir žie- Padar§ keletą posūkių, sų paliko mašinoje. Toliau va
deliai. Visos brangenybės buvo staiga sustoja. Jie išlipa žinodami, ir Helmutas su Ci-
dingę. Tačiau niekas dėl to per P^tai bėga šalin. Hel- checkiu persirengė: užpuolimo
daug nesijaudino: net parduo- mutui dingteli mintis, kad au- metu dėvėtus tamsius drabu-
tuvės savininkas Juk viskac tomobily liko^portfelis su bran- žįus išmetė žibalo uoste į van-
apdrausta. Tačiau žmones erzi
na užpuolikų akiplėšiškumas, 
tas beatodairiškas drabstyma- min^ su Povilu-

šūviais. Krautuvės savininkas sis šūviais. Nušautų ir sužeistų, ’

smūgiu sutrupino pirmąjį lan
gą ir ėmėsi jį tuštinti. Langus 
valiusi mergina pasileido bėgti 
ir visa gerkle šaukti, bet užšo
ko tiesiog ant Cicheckio. šis, 
kairėje rankoje laikydamas pis
toletą, dešine stipriai užspaudė 
jos bumą ir nutildė.

Praeiviai norėjo mergaitę gin
ti, bet Dominas visus nubaidė

genybėmis. Jis grįžta atgal, denį ir apsivilko šviesius.
stveria grobį ir bėga paskui Do- Kai automobilis sustojo prie 

palapinės, grįžusius pasitiko nu-
Kur dingti? čia dar ramu, džiugęs Dominas.

stvėrė po ranka pakliuvusią kė- tiesa, nesimato, bet jų galėjo bet neilgai ta ramybė truks. — Tokios laimės galėtų mums
dę ir sviedė į Dominą. Pasta- būti. Nieko geresnio neišgalvodami, pati karalienė pavydėti — vi-
rasis atšoko į vidurį šaligatvio Netoliese suspiegia policijos trys vyrai įeina į kepyklą ir per- sas miestas sukeltas ant kojų, 
ir ėmė pvškinti iš ilgavamzdžio sirenos, skrosdamos kebą tvar- ka pyragaičius. Ir dar vis ra- — tarė jis Šypsodamasis.
FN. šaudė ir Povilas. Žmonės, kos saugotojų mašinom. Trys mu- Išėję į gatvę, jie persiski-

Gaujos vadas įsakė jam namo 
grįžti traukiniu. “Tuoj pat ir aš 
su brangenybėmis ir su savo di
džiausia brangenybe Liuce išva
žiavau namo”, rašo Helmutas 
savo dienorašty.

Taip visi išsisklaidė kiekvie
nas savais keliais. Jie buvo įsi
tikinę, jog ir šis pats didžiau
sias, pelningiausias ir sensacin
giausias žygis baigėsi laimingai, 
kaip ir dešimtys ankstyvesnių.

Sekliai užčiuopia siūlę galus
Lietuvių patarlė sako — ne

peršokęs per griovį nesakyk 
“op”.

Už kelių šimtų metrų nuo 
Sipperio brangenybių parduo
tuvės uoliai spendė spąstus plė
šikam vokiečių ir olandų krimi
nalinės policijos valdininkai. 
Vos spėjus nuaidėti paskuti- 
niem Domino šūvių garsam, 
Heiligeweg gatvėje pasirodo bū
relis skrybėlėtų pusamfių vyrų.

Vyr. komisaras Liobleinas 
ištraukia iš portfelio su savim 
iš Vokietijos atsivežtas spė>

Tuoj pat prasidėjo grobio jamų nusikaltėlių fotografijas ir
išgąsdinti šūvių, slėpėsi už na- ginkluoti vyrai krinta į čia pat r^a: Povilas skuba pas savo au- tikrinimas ir tvarkymas. Bran- r0(jo sujaudintiem žmonėm,
mų, tarpduriuose, už automobi- laukiantį automobilį. Už vairo tomobilį, kuriame laukia sesuo- giausieji akmenys buvo išlupti Vienas vyras, išvydęs Domino
lių sėda Helmutas. Pilnu gazu pa- Liucija, o Dominas su Kelmu- iš įtvarų, aukso ir platinos da- atvaizdą, tuoj sušunka: “Taip,

Helmutas, baigęs tuštinti vie- leidęs motorą, jis suka už pir- tu įsmunka į pirmą pasitaikiu- lys išmestos į upokšnį. Brang- tai tas pats? Jis šaudė”. Kiti
ną prekylangį, nemanė palikti mo kampo, kad net padangos si3 kirpyklą. akmenių saugojimas pavestas atpažįsta Helmuto Balkio nuo-
neliesto ir antrojo. Jam į pa- spiegia. Priešais iššoka eismą Kirpėjai stebisi, kad švariai Liucei Balkienei, kuri paslėpė trauką: “Tas su plaktuku dau-
galbą atskubėjo Dominas. Kele
tas vikrių rankos judesių ir 
darbas baigtas.

Skubus pesitraukimM
Kai po minutės sunki meta

linė uždanga paslėpė vitriną

reguliuojančios raudonos švie- nuskusti ir nukirpti vyrai pa- juos savo iškilioje krūtinėje, 
sos. Norėdamas aplenkti prie- geidauja patarnavimo. Bet šian- Pistoletai ir šoviniai, gerai į- 
šais stabdančią mašiną, jis su- dien nesuvaikysi jaunų žmo- tepti alyva, užkasti į žemę.
ka į šoną ir beveik susiduria su nių užgaidų. Matyt, olandų kir- Po to Dominas ramus grįžo į 
policijos automobiliu. Helmutas pėjų stilių jie labiau vertina, viešbutį pas GerHndą. Helmutas 
dar stipriau gula an vairo. Kol negu vokiečių. Tik kai gatvėje nuvežė Paulių Cicheckį į stotį.

Įstatymų ir tvarkos saugo
tojai savo rankose jau turi nea
bejotinus siūlų galus. Belieka 
suimti nusikaltėlius.

(Bus daugiau)
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Lietuva gelbėjo Rusiją
Rusijos atsišaukimas ir Amerikos pagalba

Laikraštininkas J. Daugi. 
Draugo dienrašty birželio 11 
rašė, “kaip JAV išgelbėjo 10, 
000,000 rusų.” Duomenys imti 
iš Chicago Tribūne Magazine 
gegužės 26.

Chicagos žurnale buvo rašo
ma apie badą, siautusį 1921 me
tais Sovietų Rusijoj. Rusų ko
munistai, būdami užimti revo
liucija ir ūkininkų varymu į 
kolchozus, sukūrė visuotinę ne
tvarką.

Buvo išleistas atsišaukimas Į 
“visus sąžiningus Europos ir 
Amerikos žmones”, prašant Ru
sijai skubios pagalbos maistu 
ir vaistais. Atsišaukimas paleis
tas į pasaulį rašytojo Maksimo 
Gorkio vardu.

Pirmiausia atsiliepė Amerika. 
Ji pasiuntė Į Sovietų Rusijos 
badaujančias sritis savo Įgalio
tinius virtuvėm steigti. Per tas 
virtuves kasdien pavalgydinda
vo virš 4 mil. vaikų, o virš 6 
mil. suaugusių kasdien gauda
vo po svarą kukurūzų. Buvo iš
dalinta daug Įvairių vaistų. 
Amerikos įgaliotiniai, dirbę tą 
darbą, vėliau tvirtino, kad anuo 
metu jie išgelbėjo virš 20 mil. 
gyventojų nuo bado mirties.

Lietuva — mažoji Amerika
1921-22 Lietuva irgi davė pa

galbą maistu ir vaistais badu 
mirštančiai Rusijai. Nei Chica
gos žurnalas nei J. Daugi, to 
neiškėlė, čia ir noriu tą daly
ką paryškinti.

Reikia stebėtis Lietuvos gaju
mu ir didžiadvasiškumu. 120 
metų Lietuva buvo carų Ru
sijos okupacijoj. 1915-19 kentė 
vokiečių karinę okupaciją. 
1919-20 jaunutė Lietuva kovo

Solistės Janinos Liustikaitės plokštele
J. ŽILEVIČIUS

Kanadoje gyvenanti solistė 
Janina Liustikaitė šiomis dieno
mis visiem padarė malonią 
staigmeną — išleido ilgo gro
jimo plokštelę. Vienoje pusėje 
įdėta septyni kūriniai solo, pa
lydėti fortepionu, kitoje pusėje 
— penkios operų arijos su pil
no orkestro palyda. Įdainavimai 
padaryti praeitą vasarą Romo
je. Simfonica Romana orkest
rui diriguoja Edoardo Brizio, 
fortepionu palydi Anserigi Ta- 
rantino. įgrojimas — pirmos 
rūšies, taip pat ir palydai —or
kestras ir fortepionas — be 
priekaištų. Darnumas ir švari 
orkestro intonacija solistės bal
so grožį ypatingai išryškino.

Aplanko trumpoje biografijo
je rašoma, kad solistė balsą la
vinti pradėjo Lietuvoje, tęsė 
Vokietijoje, Anglijoje ir tobu
linosi Italijoje pas geriausią 
dainavimo mokytoją Maria Cas- 
cioli. Solistė įdėjo tikrai daug 
darbo, kol parengė Įdainavi- 
mus — jos intonacija švari ir 
įtikinanti^ išlyginta, visa balso 
apimtis barniai plaukia, balsas 
skamba švariai kaip krikštolas. 
Lyrinės koloratūrinės spalvos 
mielai klausomasi. Dainavime 
nesijaučia įtampos.

Ypač Įdomus arijų įdainavi- 
mas su orkestro palyda, čia 
mėgėjai ras labai gražias ari
jas. Kalėdų proga galės pado
vanoti ir savo artimiesiem.

Įdainuotos arijos šių operų: 
Adriana Lecouvreur — muz. F. 
Cilea; Mefistofele — A. Boito, 
Perlų ieškotojai — G. Bizet, La 
Bohemc — G. Puccini ir La 
Wally — A. Catalani.

Kitoje pusėje: Mergaitės 
troškimas ir lietuviška daina— 
abi Fr. Chopin; Kur prapuolė 
tas kelelis ir Abejonės — Al. 
Kačanausko, Ne margi sakalė
liai — J. Tallat Kelpšos, Ty
kiai, tykiai, viena liaudies dai
na, harmonizuotą Br. Budriū- 
no, ir Dobilėlis — A. Vanagai- 
čio-V. Jakubėno. 

jo su nelygiomis raudonosio
mis divizijomis, jas nugalėjo 
ir išmetė iš lietuviškų žemių. 
Šie imperialistiniai komunistų 
žygiai Lietuvai brangiai atsiėjo 
gyvybėmis. Sovietų Rusija ka
pituliavo ir 1920 liepos 20 pa
sirašė taikos sutartį.

Okupacijų ir karų išvarginta, 
apiplėšta ir apnuoginta, išblaš
kyta po Sibiro taigas, sudegin
ta ir nualinta, Lietuva prisikė
lė ir drąsiai žengė Į laisvą gy
venimą. Kūrimosi pradžioje sa
vanoriai kūrėjai kovojo su prie
šais be algų, tarnautojam mo
kėti nebuvo pinigų, o jau tre
čiaisiais nepriklausomybės me
tais laisva Lietuva galėjo badau
jančiai Sovietų Rusijai duoti 
maisto traukiniais!

Rusų komunistai, 1940-41 at
vykę į Lietuvą ir radę ją tur
tingą, atvirai vadino ją Mažąja 
Amerika. Tai tiesa: badu mirš
tančiai Rusijai 1921-22 mais
tu ir vaistais dosniai pagalbą 
davė Amerika (JAV) ir Lietuva 
(Mažoji Amerika)!

Rusija dėkoja Lietuvai
Tuo reikalu jau rašė dr. A. 

N. Tarutis, miręs 1964 Washing- 
tone. Jo skiltį “Kai bolševikinė 
Rusija dėkojo Lietuvai už mais
tą” pakartosime ištisai:

“Bolševikams užplūdus Lie
tuvą 1940 metais, ėjo kalbos, 
kad jie siuntė Ukrainos melo- 
nus (arbūzus) “badaujančiai Lie
tuvai”. Esą žmonės matė vago
nus su tokiais užrašais Kauno 
geležinkelio stotyje. Nežinia, ar 
tai buvo tiesa, ar tik kalbos. 
Jeigu melonus ir siuntė, tai te
buvo atsidėkojimas už tikrą 
maistą, kurį bolševikinė Rusija

Solistė Janina Liustikaitė

Arijos atliktos gana įdėmiai, 
kruopščiai išstudijuotos. Solis
tė parodo visą balso techniką. 
Paskutinei gal reikėtų kiek 
“prieskonio” pridėti. Šiaip ji 
attikta gerai, tik kažko trūksta. 
Antrojoje arijoje įdomiai atlik
ta stacato technikinės tirados, 
kurias solistė lengvai nugali.

Ypatingą dėmesį reikia at
kreipti į orkestrą. Jis susigro
jęs ir aukšto darnumo, kaip re
tai orkestruose būna.

Solo dalykai taip pat apgal
votai atlikti. Bendrai imant, 
plokštelė būtų dar geresnė, jei 
solistė būtų pateikus naujus da
lykus. Nors solistė juos atlieka 
labai jautriai, bet visa daugiau 
ar mažiau yra pažįstama.

Aplanko vienoj pusėj yra pa 
čios solistės nuotrauka, kitoje 
— lietuvių ir anglų kalba trum
pa solistės biografija, įdainuotų 
dalykų sąrašas.

Klausytojai bus tikrai dėkin
gi už taip vertingą dovaną — 
arijų ir dainų plokštelę. 

buvo gavusi iš Lietuvos bad
mečio laikais.

Tai buvo 1921 metais. Bol
ševikai minėjo ketvirtąsias sa
vo revoliucijos metines. Lietu
vos užsienių reikalų ministeri
ja ta proga pasiuntė per užsie
nių reikalų komisarą G. čičeri- 
ną Įprastinį sveikinimą. Tačiau 
sveikinimo pabaigoje buvo pri
dėta tokia pastraipa:

“Norėdamas užtikrinti Tams
tą, kad Lietuva vadovaujasi pa
čiais geriausiais jausmais So
vietų Rusijos atžvilgiu, turiu 
garbės pranešti Tamstai, ponas 
Liaudies Komisare, kad mano 
vyriausybė nutarė perduoti 
kaip dovaną 1 vagoną miltų ir 1 
vagoną cukraus paskirstyti 
tarp badaujančių gyventojų 
Tamstos patvarkymu.”

Telegramą pasirašė Juozas 
Avižonis, Lietuvos charge d’af- 
faires Maskvoje.

Atrodo, kad tokio turinio 
sveikinimas galėjo tik įžeisti či- 
čeriną. Kaip drįsta kažkoks Avi
žonis kalbėti apie badaujan
čius RSFSR gyventojus? Argi 
tai nėra pasityčiojimas, kai 
mažutė Lietuva siūlo maistą di
džiulei Rusijai? Argi ne Įžeidi
mas siūlyti tokį mažą kiekį?

Tačiau čičerinas visiškai ne- 
Įsižeidė. Priešingai, jisai tuo
jau atsakė tokio turine raštu:

“Liaudies Komisariatas Už
sienio Reikalams priima dide
liu pasitenkinimu nuoširdžius 
linkėjimus ketvirtosios spalio 
revoliucijos sukakties proga, 
kuriuos Tamsta mums per
siuntė! savo vyriausybės vardu.

Tuo pačiu metu reiškiu savo 
vyriausybės vardu gilią padėką 
už Lietuvos vyriausybės do
vaną gsventojams badaujančio
se RSFSR vietovėse”

Šitokio turinio raštas buvo 
paskelbtas “Izvestijose” 1921 
m. lapkričio 11 d. JĮ taip pat 
galima rasti ir praėjusiais me
tais paskelbtuose SSSR Užsie
nių Politikos Dokumentuose, iš
leistuose Užsienių Reikalų Mi
nisterijos (IV temas, 485 p.).

Keturiasdešimt metų vėliau 
maisto siuntos tebeplaukia iš 
Lietuvos i badaujančią bolše
vikinę Rusiją. Bet jos plaukia 
nebe paskirais vagonais, o išti
sais traukiniais, ir niekas pa
dėkos raštu už tai nerašo." 
(Draugas, 1961 Nr. 139)

Žinios iš slaptų archyvų 
ir rankraštynų

Dabar Lietuvoje du kartus 
per metus išeina mokslų aka
demijos metraštis — Darbai, 
serija A. Prieš save turiu 1965 
m. Nr. 2 (19) metrašti, rusų ko
munistų partijos cenzūros 1965 
liepos 15 pasirašytą spaudai. 
Šiame metraštyje patikėtinis 
laikraštininkas M. Tamošiūnas 
rašo (185-190 psl.) apie Lietu
vos pagalbą maistu ir vaistais 
Sovietų Rusijai. Autoriui teko 
peržiūrėti slaptus archyvus ir 
rankraštynus.

Kai kuriuos M. Tamošiūno 
skelbiamus duomenis pateikia
me Darbininko skaitytojam.

Lietuvos vyriausybė leido So
vietų Rusijos atstovybei Kau
ne supirkti iš ūkininkų ir išvež
ti 100 vagonų grūdu. Mūsų at
stovybės Maskvoje pirmasis se
kretorius J. Avižonis kėlė min
tį išgauti iš Sovietų Rusijos vy
riausybės leidimą pasiųsti valdi
ninką į Omską ir ten surašyti 
lietuvius pabėgėlius. O taip pat 
organizuoti jų grįžimą į tėvy
nę. Rusija tą projektą atmetė. 
Tačiau grūdus supirko ir išve
žė, nemokėdama jokių muito 
mokesčių.

1921 rugsėjo 12 mūsų mi- 
nisterių kabinetas savo posėdy
je nutarė leisti Lietuvos pilie
čiam siųsti maisto ir vaistų siun
tinius savo giminaičiam Sovie
tų Rusijoje.

1921 spalio 5 ministerių ka
binetas nutarė leisti Sovietų Ru
sijos atstovybei Kaune supirkti 
iš ūkininkų ir išvežti 1100 pūdų 
kviečių. Taip pat nutarė už šių 
kviečių išvežimą neimti jokių 
muito mokesčių.

1921 vasarą Lietuvos vyriau
sybė pasiuntė Į Sovietų Rusiją 
du vagonus su maistu ir vais
tais. (taip pat be muito mokes
čių.

1921 spalio mėn., “revoliu
cijos” metinėse. Lietuvos vy
riausybė dovanai pasiuntė va
goną miltų ir vagoną cukraus.

1921 iki spalio 15 badaujan
čiai Rusijai buvo surinkta 
43,000 auksinų (markių). Jau
nimas surinko atskirai 3.0 0 0 
auksinų. Lietuvos žydai atski
rai suaukojo 40,000 auksinų.

1921 gruodžio ir 1922 sausio 
— vasario mėn. buvo surinkta 
9,930 auksinų. Jaunimas atski
rai surinko 5,936 auksinų.

1921-22 Lietuvoje viso buvo 
surinkta 98,866 auksinų (mar
kių).

JAV lietuviai badaujančiai 
Rusijai suaukojo 80,000 dole
rius.

Lietuvos vyriausybė, sutiku
si duoti Rusijai pagalbą mais
tu ir vaistais, nustatė, kad ta 
pagalba turi eiti per Raudonąjį 
Kryžių. Nors Sovietų vyriausy
bė su tuo nenorėjo sutikti, bet 
vėliau nusileido.

1921 Kauno kalėjimo kali
niai nutarė iš savo maisto da
vinio badaujančiai Rusijai kas
dien atiduoti po pusę svaro 
duonos. Koks kalinio maisto 
davinys buvo 1921 Kauno kalėji
me, nepavyko išaiškinti. Prof. 
Viktoras Biržiška, miręs 1964 
Chicagoje, atsiminimuose rašo, 
kad 1920 rudenį buvęs įkaitais 
kartu su kitais 25 lietuviais at
gabentas iš Maskvos Į Lietu
vą ir išmainytas Į komunistus. 
Atiduodami komunistai grau
džiai skundėsi, “kad mūsų Lie
tuvos, K.T.) kalėjimuose gauna 
duonos ir valgio iki sočiai, o 
Sovietų Rusijoje jie išvys ba
dą”. (Dėl mūsų sostinės, III da
lis, išleido Nida, 1967, 15 psl.)

Koks lėšų likimas?
Komunistų partijos patikėti

nis laikraštininkas M. Tamošiū
nas. peržiūrėjęs slaptus ar
chyvus ir rankraštynus, skun
džiasi:

“Koks gi buvo šių surinktų 
lėšų tolimesnis likimas?”

“Aptikti tiesioginių duome
nų. patvirtinančiu jų pasiunti
mą į Tarybų Rusiją, neteko.”

Tačiau surinktos aukos — 
“lėšos galėjo būti išsiųstos per 
tarybinę atstovybę Kaune, kuri 
pagal susitarimą su Lietuves 
buržuazine vyriausybe turėjo 
teisę rūpintis pagalbos badau
jantiems teikimo klausimais” 
(189 psl.).

Ir Lietuvoje fabrikai gamina batus, bet juos išveža j tolimąją Rusiją...

Jonas Budrys, 1921 buvęs 
Lietuvos žvalgybos viršininkas, 
savo atsiminimuose įneša daug 
šviesos apie Sovietų Rusijos at
stovybės Kaune pinigines išlai
das. Galime lengvai prileisti, 
kad panašiai buvo išleistos ir 
surinktos aukos badaujančiai 
Rusijai.

Jonas Budrys rašo:
“1921 m. vasarą turėjome re

tą laimiki: į mano rankas pate
ko Sovietų pasiuntinybės ket
virčio piniginė atskaitomybė. Iš 
jos sužinojau, jog Lietuvoje gy
vena dviejų sov. armijos gene
rolų motinos, kurioms, sūnų pa
vedimu, išmokamos mėnesinės 
pensijos. Tu senų moterų net 
nekviečiau pasikalbėti, tik apie 
tai pranešiau Šiaulių punkto 
viršininko žiniai. Tačiau du iš
mokėjimai buvo įdomi staigme
na: rusų gimnazijai Kaune su
teikta pašalpa 25,000 markių ir 
tiek pat pravoslavų cerkvei. Na, 
ir patikėk, jog bolševikai prieš 
religiją. Pridėti du originali- 
niai kvitai, pasirašyti Tymins- 
kij ir Kogonchovskij. Pirmasis 
pasirašęs kaip gimnazijos tėvų 
komiteto, antrasis kaip cerkvės 
komiteto atstovas. Sužinojau, 
kad Tyminskis yra gimnazijos 
direktorius, o Kogonchovskij 
Kauno apygardos teismo kame
rinis viceprokuroras.” (Jonas 
Budrys, Kontržvalgyba Lietuvo
je. išleido Darbininkas, 1967, 
50-51 psl.)

Nedavė nė kapeikos
1928 metų vasaros sausra ir 

nederlius skaudžiai palietė Lie
tuvos šiaurinę dalį. Ėmė grės
ti badas. Vyriausybė laiku su
organizavo maitinimą vietoje ir 
ūkininkam davė pinigų sėklai 
pirkti. Tai pašalino bado grės
mę. Tačiau tie žygiai vyriausy
bei brangiai atsiėjo. Apie tą ne
derlių ir vyriausybės žygius 
anuo metu plačiai rašė visa mū
sų spauda. Sovietų Rusijos 
spauda irgi rašė, bet su pašai
pa. Rusija šios nelaimės metu 
neatėjo Lietuvai padėti. Neda
vė nė kapeikos!

Šis Lietuvos žygis — pa
galbos teikimas maistu ir vais
tais badu mirštančiai Sovietų 
Rusijai — nepriklausomybės is
torijoje turi rasti iškilia vieta.

K. Telga

Antarktika
Antarktika yra aukščiausias 

žemės rutulio kontinentas. Jos 
vidutinis aukštis virš jūros ly
gio siekia 3000 metrų, tai yra 
tris kartus didesnis negu viduti
nių Azijos kalvų (990 m).

Kometos uodega
Kometos uodega yra tokia 

lengva, kad 240 kubinių kilo
metrų jos medžiagos sveria 
tiek, kiek oras, kurį žmogus į- 
k'.\pia Į plaučius vienu įkvėpi
mu.

Kan. Mykolas Vaitkus, rašytojas, daugelio knygų autorius. Jam spalio 27 
sueina 85 metai.

Plokštelės
NAUJOS ILGO GROJIMO 

LltfUVlSKOS PLOKŠTELES

1. Lietuvos Nepriklausomy
bės 50ties metų paminėjimui 
prisiminti: Pulkim ant kelių; 
Marija, Marija; Šventas, Šven
tas; Malda už tėvynę; Lietuvos 
himnas; Graži tu mano tėvyne; 
Mano malda; Palikta šalis; Kur 
giria žaliuoja; Nemunas. Išpil
do solistai ir parapijų chorai. 
Kalbos prel. Kemėžio, vysk. V. 
Brizgio, St. Bačkio, vysk. Bo- 
land, W. Rudino ir kit. Stereo, 
bet galima naudoti ir mono, 
kaina 5 dol. Išleido Dr. J. Stu- 
kas per Eurotone Int. Ltd.

2. Lietuviškos Giesmės. Gies
mė į Šiluvos Mariją, Varpas 
kad būčiau, Tėve mūsų, šv. 
Kazimierai, Sveika Marija, Gai
lestingoji Marija, Sveika Mari
ja, Motina Dievo, Mano malda, 
Iš šios mūs žemės, Skaisčiausio
ji Marija, Kad širdį tau skaus
mas, Jėzau pas mane ateiki. Iš
pildo sol. A. Brazis, L. Stukas 
su žibuoklių moterų oktetu, 
akomponuojant A. Kačanaus- 
kui. Stereo, bet galima naudo
ti ir mono, kaina 5 dol. Išlei
do Dr. J. Stukas per Eurotone 
Int. Ltd.

3. Mano Gimtinė. Lietuviš
kos lengvos muzikos rinkinys. 
Tėvynė Lietuva, Auksinis ru
duo, Sningant, Rudens pasaka, 
Smalsuoliai, Du miestai, Kai tik 
vyšnios bals, Užuomarša, Lietu
viškas letkis, Suk, suk ratelį, 

Vilniaus stogai, Trio baloje, 
Miško takais, Mano gimtinė. Iš
pildo sol. V. Noreika, D. Ma
žeikaitė, D. Cibulskytė, J. Ba- 
raanauskaitė, E. Kuodis ir ki
ti, orkestrui palydint. Išleido 
Montrealio liet, radijo vai. ve
dėjas .L. Stankevičius. Kaina 5 
dol.

4. Aukuras: Kalėdos Lietu
voje, Tau brangi tėvyne, Lietu
vos paukštelių daina, Tekėjo 
saulelė, Lopšinė lėlytei, Grįšim 
grįšim, Daina apie avižą, Dai
nuojanti jaunystė, Pavasaris, 
Rudenėlis, žiema ir Vasarėlė: 
deklamacijos ir dainos su solis
tais. Vysk. Valančiaus lituanis
tinės mokyklos mokinių choras, 
dirig. A. Mikulskio. Kanklinin
kam vadovauja O. Mikulskienė. 
Išleido Fine Music Records, Cle- 
veland, Ohio. Stereo, bet gali
ma naudoti ir mono. Kaina 5 
dol.

5. Lietuviškos Vestuvės. Ku
piškėnų vyresniosios kartos me
no kolektyvo etnografinis vaidi
nimas, piršlybos, mergvakaris, 
užgėrų rytas, piršlio korimas, 
sodo pirkimas ir pačios vestu
vės, atliekamos dainom, dek
lamacijomis ir pašnekesiais. Iš
leido Montrealio Mažosios Lie - 
tuvos Bičiulių draugija. Kaina 
5 dol.

Šios bei kitos lietuviškos mu
zikos plokštelės gaunamos Dar
bininko Spaudos kioske, 910 
Willoughby Avė., Brooklyn, N. 
Y. 11221. (Siuntimui pridedama 
50 c., Kanadoje 1 dol.).

Parengimai Hew Yorke
Spalio 27, sekmadieni Kristaus 

Karaliaus šventės minėjimas. Ren
gia Katalikų Federacijos New Yor- 
ko ir Ncw Jersey apskrities valdy
ba Maspetho lietuvių parapijos sa
lėje. Pradžia 12 vai.

Lapkričio 2, šeštadienį Neo- 
Lithuanų metinis balius Traveler's 
Hotel. La Guardia.

Lapkričio 9, šeštadienį Lietuvi į 
Fronto Bičiulių rytų apygardos su
važiavimas 1 v. popiet Maspetho pa
rapijos salėje. Vakarienė ir šokiai 
8 v.v. ten pat.

Lapkričio 17, sekmadienj Litu
anistikos pedagoginių kursu studen
tai ir tėvų komitetas ruošia tauto
dailės paroda Apreiškimo parapijos 
salėje. 12 v. popiet.

Gruodžio 8. sekmadieni Tylio
sios Bažnyčios paminėjimas Kon
certas Franklin K. Lane mokyklos 
salėje. Pradžia t v. popiet Rengia 
Liet. Religinė šalpa. Liet Katalikių 
Motoru Kultūros draugija ir Vargo
nininkų -Muzikų Sąjunga

Gruodžio 31, antradienj Naujų
jų Metų sutikimus Saiev.i salėjo. 2t>o 
Kniekerboekor Avė . Rtdgewood. N 
Y. Rengia Laisvės žiburio radijo 
klubas.

Vasario 8. šeštadieni l’žgavč- 
nių vakaias Rengia Xe« Yorko 
.ateitininkai Ma -petho lietuvių paia 
pijos salėje

Numatomus parengimus pranešti 
LB New Yorko apygardos švietimo 
ir informacijos vadovui V. Radziva- 
nui, 84-16 110th Street, Richmond 
Kilt, N. Y. 11418. Telef. Hl 1-9720.
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NEW HAVEH CONN. kytojų studijų savaitę. Svar- šakojo, kaip rusai uždarė lietu- 
stant mokesčių ir algų klausi- viškas mokyklas ir uždraudė

15 A. Plečkaitienės namuose, liai tėvų ir visi mokytojai. Pas- 
Susirinko 18 narių. Praėjusio kutini© susirinkimo protokolą

tas be pataisų. Į apskrities su- Tėvus apie mokyklos reikalus 
važiavimą New Britain, Conn., 
spalio 13 kuopos atstovėmis iš
rinktos Emilija Šaulienė, Alek
sandra Šaulienė, Angelė Jony- 
nienė ir Albina Lipčienė. Para
ginta rašytis į pašalpos ir po- 
įmirtinės apdraudos skyrius.

įvyks spalio 26 d. 7 vai. vak. 
šv. Kazimiero parapijos salėje.
Juliaus Jodelas iniciatyva spa

lio 27, sekmadienį, 1 vai. po
piet šv. Kazimiero parapijos sa
lėje šaukiamas visuotinis tėvų 
susirinkimas Jaunimo sambū
rio organizavimui aptarti. Taip

informavo A Lipčienė. Moki
nių užregistruota 22. Reikalin
gi keturi mokytojai. Šiuo metu 
turima tik trys. K. Tautvydas 
dėl susidėjusių aplinkybių mo
kyto jaut negalėsiąs. Mokytojau
ja Aid. Rygelytė, Gitą Merke- 
vičiūtė ir jau ketvirtus metus 
mokykloje dirbanti Gintarė 
Ivaškienė. Visos mokytojos da
lyvavo mokytojų studijų savai
tėj praėjusią vasarą. Mokyklos 
Vedėja išrinkta A Lipčienė, iž
dininku Z. Merkevičius ir tėvų 
atstove Jadvyga Kronkaitienė. 
Patalpomis ir šiais metais leis
ta naudotis amerikiečių mokyk
loje. Pamokos vyksta nuo 10 
v. ryto iki 12:30 vaL Mokyklą 
išlaiko tėvai, apsidėdami mokes
čiais. Vietos bendruomenės 
skyrius nepajėgus remti, bet 
prisidėjo padengti išlaidom, 
siunčiant G. Merkevičiūtę į mo

diskusijos ir valdybų rinkimas.
Juozo Daumanto~iaulių kuo

pos narių susirinkimas šaukia
mas lapkričio 3, sekmadienį, 12 
vai. 3675 Monon St, K. J. Ka
ružų svetainėje. Po susirinkimo 
kavutė.

Balto vakaras įvyks lapkri
čio 9, šeštadienį, 7:30 vai. vak. 
šv. Kazimiero parapijos salėje. 
Programa duos “Vakarų Aidų” 
ansamblis, Vadovaujamas Onos 
Metrikienės. Režisierius — Al
gimantas Žemaitaitis.

Tradicinis Birutiečių balius 
Įvyks lapkričio 16, šeštadienį, 
7:30 vai. vak. šv. Kazimiero pa
rapijos salėje.

Kun. L. Delininkaitis, gyve- 
niąs Romoje, atvyko Į Los An
geles ir sustojo pas savo pus
seserę Eleną Butkienę.

Vincė Jonuškaitė — Leskai- 
tienė sviečiavosi pas sūnų ir 
marčią, gyv. Anaheim, Calif. 
Ta pačia proga buvo pakrikšty
tas Zaunių pirmgimis sūnus Do
vydo Aleksandro vardu. Krikš
to apeigas atliko prel. J. A. 
Kučingis.

Jurgis Peteris, sulaukęs 69 
m. amžiaus, širdies liga mirė 
rugsėjo 28. Spalio 1 palaidotas 
šv. Kryžiaus kapinėse. Nuliūdi
me liko žmona Janina, sūnus turi kuo važiuoti į darbą, 
Viktoras ir kiti giminės. Lž.

pasisiūlė dirbti net be atlygini- 
mo! Mum nieko nereikia, tik 
atvežkit savo vaikus lietuviškai 
mokyti, — pasakė Aldona R. 
Neabejotina, kad mokytojų stu
dijų savaitė, ypatingai jauniem 
mokytojam, daug davė.

Vyriausiųjų mokinių grupei 
kas antrą šeštadienį numatyta 
kviesti kalbėtojus įvairiomis te
momis. Jau eilė asmenų pasi
žadėjo. Spalio 5 kalbėjo Au
gustas Ramanauskas, ėjęs įvai
rias aukštas pareigas Lietuvoje. 
Jis pasakojo apie lietuviškas 
mokyklas rusų caro priespau
dos laikais. Paskaita išklausyta 
su dideliu susidomėjimu. A. 
Bariūtė rašo: “Ramanauskas 
paliko man didelį Įspūdį. Jis 
pasakė, kad lietuvis visada pa
siliks lietuvis, o ne italas, ar 
jis nori, ar ne. Bet jis gali būti 
draugas italui. Papasakojo, 
kaip jis pats lankė mokyklą 
Lietuvoje priespaudos metu.” 
R. Barius: “Ramanauskas kal
bėjo apie mokslą Lietuvoje. Pa-

| mo- 
> per 
buvo 

naršūs!** D. Meirtevičiūtė: 
lie-

BALTIMORE, MD.
Suaugusių klubo susirinkimas 

buvo spalio 13 po 8:30 v. mi
šių mokyklos salėje. Aptarti 
ateities veiklos planai iki gegu
žės mėn. Nauju vicepirm. iš- 
rinktašLeonardas Bridickas ir 
raštininkas Paul Grossi.

Lietuvių posto 154 jautie
nos kepsnio puota buvo spalio 
20. Žmonių atsilankė labai 
daug, ir visi linksmai praleido 
laiką. Pietūs prasidėjo I v. ir 
baigėsi 6 v.v. Loterijoje daug 
kas laimėjo gražių daiktų.

40 valandų atlaidai šv. Al
fonso bažnyčioje iškilmingai 
atšvęsti spalio 20, 21, 22. Baž
nyčios altoriai buvo skoningai 
papuošti. Giedojo didysis pa
rapijos ir mokyklos vaikų cho
rai. Atlaidai prasidėjo sekma
dienį 11 v. iškilmingomis mišio- 
mis ir baigėsi antradienio vaka
re mišiomis ir procesija.

kad streikas greičiau pasibaig
tų.

Hallowe®n vakarą suaugusių 
klubas rengia spalio 26 šv. Al
fonso mokyklos salėje. Visi na
riai raginami dalyvauti. Geriau
siom kaukėm ir kostiumam bus 
duodamos premijos.

Parapijos metinė vakarienė 
bus lapkričio 10. šokiam gros 
J. Lekevičiaus orkestras. Visi 
kviečiami kuo gausiausiai daly
vauti šioje vakarienėje, nes tai 
bus proga susitikti senus pa
žįstamus. Tuo pačiu paremsite 
ir parapiją.

Alvina Kiselienė-Kissell, anks
tesnės kartos lietuvė, staiga mi
rė spalio 12. Velionė buvo gi
mus ir augus Baltimorėje. Bu
vo malonaus būdo moteris, da
lyvavo visuose parengimuose. Mantautas pravedė įdomų pa- 
Gedulingos mišios už jos vėlę 
buvo spalio 15 šv. Alfonso baž
nyčioje. Palaidota Glen Haven 

Autobusų streikas jau tęsia- kapinėse. Nuliūdime liko vyras
si keturios savaitės. Žmonės ne- Petras, dukrelė Darlen, sesuo

Pats lankė takias slaptas mo
kyklas. sykį rasai, su
radę tokią Slaptą mokyklą, su
ėmė mokytoją, e ■vaikam liepė 
eiti namo. Mokytoją uždarė į 
kalėjimą ir norėję vesti į teis
mą, bet jis pabėgo į Ameri
ką .. .Rusai visaip bandė lietu
vių kalbą išnaikinti, bet nesi
sekė. Rašė lietuviškas knygas 
rusiškom raidėm ir dalino vel
tui lietuviam, bet lietuviai jų 
neskaitė, o degino..

L Lipčius papasakojo, kaip 
sunku buvo mokytis lietuvių 
kalbos, rusam valdant Lietuvą, 
kaip lankė ir rusų ir lietuviš
ką slaptą mokyklą. Papasako
jo apie seną mokytoją, kuri la
bai neįdomiai mokė kalbą. Tais 
laikais buvo tikima, kad siur
bėlės gali pagydyti žmones. Ji 
turėjo jų kelis puodus. Sudėjus 
juos ant stalo, pradėdavo pa
moką. ei policija užeidavo, ji 
sakydavo, kad visi čia susirinkę 
serga ir ji juos gydanti. Kitas 
kalbėtojas — J. Rygelis. Jo kal
bos tema — partizanų kovos.

Šv. Kazimiero lietuvių para
pijoj 40 valandų atlaidai prasi
dėjo spalio 4. Pamokslus lietu
viškai ir angliškai sakė tėvas T. 
Žiūraitis, O.P. Spalio 6 lietuviš
kose mišiose vietos moksleivių . 
ateitininkų kuopelė dalyvavo or
ganizuotai. Į atlaidų užbaigimą 
žmones atvykti sutrukdė mies
te vykęs Kolumbo dienos para
das, bet, nežiūrint to, žmonių 
prisirinko nemaža. Kunigų sve
čių dalyvavo 
suteiktas Šv.
mas.

Moksleivių

9. Susirinkusiem 
Tėvo palaimini-

BALSUOK ŠĮ KARTĄ KAIP NUO TO PRIKLAUSYTŲ TAVO VISASPASAULIS!
Mūsų žmonės sunkiai dirbo daugelį metų, steigdami savo 
bendruomenes, statydami savo namus ir bažnyčias, augin
dami savo šeimas, ir tuo užtikrino Amerikos galybę ir cha
rakterį. Dabar jie nori išsaugoti tą savo sunkiu darbu už
tarnautą indėlį. Jie nori naudotis savo darbo vaisiais, gy
vendami saugioje kaimynystėje ir saugiuose namuose.
RICHARD NIXON yra nuiiitatęs visa tai apsaugoti, prižiūrėdamas 
visų {statymų teisėtą ir teisingą vykdymą, kad kiekvienas amerikie
tis, nežiūrint jo kilmės, galėtų gyventi atmosferoje taikos, gerbūvio 
ir saugumo.

RICHARD NIX0N yra nusistatęs apsaugoti mūsų žalį nuo komunis
tų ir kitų, kurie siekia skaldyti mūsų visuomenę ir griauti mūsų lais
vių institucijas. Jis praeityje buvo griežtas santykiuose su vietos ir 
užsienių komunistais, jis tokiu bus ir ateityje.

RICHARD NIX0N visada rėmė laisvo apsisprendimo principą visoms 
tautoms.

RICHARD NIXON ir toliau rems komunistų Baltijos kraštų užėmi
mo nepripažinimo politiką.

RICHARD NIXON yra nusistatęs garbingai baigti karą Vietname, 
lygiai kaip prezidentas Eisenhower baigė karą Korėjoje.

Balsavimo dieną, antradienį, lapkričio men. 5 dieną bal
suok už RICHARD M. NKON ir SPIRO T. AGNEVV.

United Citizens for Nixon-Agnew, Nationalities Division 
VViUard Hotel, VVashington. D.C.

ŽINIOS IŠ KANADOS
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mokyklą, į miestą. Visi laukia, nas.

ateitininkų susi
rinkime spalio 6 dr. Vaidevutis

ronte įvyko spalio 6. Dalyva
vo Pulgis Andriušis, Bernardas 
Brazdžionis, Antanas Gustaitis 
ir Stasys Santvaras. Vakarą ati
darė ir trumpai su kiekvieno 
kūrėjo gyvenimo bruožais su
pažindino Toronto L.E. atsto
vas Augi“ Kuolas. Susidomėji 
mas literatūros vakaru buvo di
delis— talpi Prisikėlimo para
pijos salė vos pajėgė sutalpin
ti visus atsilankiusius. Vakaras, 
su įvado ir padėkos kalbom, už
truko apie tris valandas. To
ronto bendruomenės ir susirin
kusių vardu padėkos žodi tarė 
L.B. vicepirm. Step. Kairys.

IS VISUR

net

or-

sikalbėjimą aktualiais klausi
mais. Reikia pagirti jaunimą už 
jų aktyvią veiklą. Dr. Elonos 
Vaišnienės pasėta sėkla ne tik 
išaugo gražiu augalu, bet ir 

Į Ona ir broliai Vladas ir Leo- duoda gerų vaisių. Kuopai šiais 
Jonas Obelinis metais pirmininkauja Gitą Mer- 

kevičiūtė, sekretoriauja Vaiva 
Vėbraitė. Gruodžio 8 kuopa 
kviečia studijų dienai N. Ang
lijos jaunimą — skautus ir atei
tininkus. Pagrindiniais kalbėto
jais pakviesti E. Sužiedėlis ir 
A. Saulaitis, S. J. Klebonas 
kun. A. Zanavičius jau paža
dėjo didžiąją parapijos salę, o 
motinos ir prijaučiančios mo
terys, įvertindamos jaunimo pa
stangas ir veiklą, pasižadėjo pa
sirūpinti maistu ir vaišėmis. 
Kuopai aktyviai padeda studen
tai Aldona Rygelytė ir Tomas 
Plečkaitis.

Kun. dr. B. Gauronskas, bu
vęs Šv. Andriejaus parapijos 
klebonas New Britain, Conn., 
iki paskutinio kunigų pakeiti
mo parapijose talkins mūsų kle
bonui savaitgaliais, kaip a. a. 
kun. dr. Vladas Goras dary-

Stelmokų šeima iš Boston, 
Mass., lankėsi Toronte ir sve
čiavosi A. Norkaus šeimoj. Stel- 
mokienė ir Norkienė esančios 
klasės draugės iš jaunystės lai
kų. P. Stelmokas, atvykęs i JV, 
beveik nuo pat pirmųjų dienų 
verčiasi nekilnojamo turto pir
kimo ir pardavimo tarpininka
vimu.

Ilgasis Padėkos savaitgalis 
praėjo puikiose nuotaikose. Šie
met Toronto gali džiaugtis ilgu, 
šiltu, nepaprastu rudeniu. Spa
lio vidury temperatūra dieno
mis pakildavo beveik liki 80 
laipsnių. Žmonės tuo naudo
josi ir savaitgaliais vis dar va
žiuodavo į “kurortus”. Padėkos 
savaitgalis pareikalavo iš kana
diečių 76 žmonių aukų, nors 
pranašauta, kad reikės tik 72.

Kanada jau turi "sukontrak-
tavusi" 2000 čekų-slovakų iš 
Vienos. Buvo nusiųsta speciali 
komisija i Vieną, kur buvo su
sitelkę pabėgėliai iš Čekoslova
kijos ir kurie laukė paaiškėji- 
mo pačioj Čekoslovakijoj. Da
lykam “paaiškėjus”, dabar jie 
pradėjo normaliai važiuoti 
Kanadą. Kanada juos veža 
sprausminiais lėktuvais.

Montrealio prancūzai vis
ganizuojasi ir kelia savo balsą. 
Dvi grupės susivienijo ir kels 
reikalavimus Quebekui tapti 
“laisvam”, t.y. atsiskirti nuo 
visos Kanados. Separatistų va
das Rene Levesųue, sako, kad 
federalizmas yra baigtas. Tai 
bus sprendžiama provincijos 
rinkimuose. Dabartinės dvi par
tijos yra už pasilikimą federa
cijoj su kitomis provincijomis, 
kurios ir sudaro Kanadą.

Kanados Lietuvių Diena šie
met vyks Toronte spalio 26- 
27. ši diena tai nėra kokia pa
rapinė ar vienos kurios bend
ruomenės šventė, kaip tai bū
na kur nors Amerikoj, čia ji 
vyksta kasmet vis kitoje vieto
je. Ir tikrai susidaro didelė 
šventė, kur suvažiuoja keli 
tūkstančiai lietuvių. Vyksta su
sipažinimo vakaras —balius, 
masiniai susirinkimai didelėse 
salėse su didele programa, me
niniai parengimai. Dalyvauja 
ne tik kanadiečiai, bet atvyks
ta ir daug Amerikos lietuvių 
iš kaimyninių kolonijų ir net iš 
toliau, šiemet į šią šventę at-
vyksta ir Clevelando Šokių gru- Kun. Raimondas TamoSiunas 
pė “Grandinėlė”.

Literatūros vakaras, ruoš
tas Lietuvių Enciklopedijos, To-

Kultūros židinio pradinio piano modelis, darytas archit. Adolfo Tyliam. Planuojama ulė, lituanistinės mokyklos davo 
patalpos, organizacijoms kambariai, NMIoteka, meno galerija, spaustuvės, redakcijų bei administracijų patalpos,

KULTŪROS ŽIDINĮ
NEW YORKE

Stasės ir Antano Leikų sūnus 
1 Vidminas, elektros inžinie

rius, rugsėjo 20 susituokė su 
Rūta Aksentyte iš Ansonijos. 
Abu Leikų vaikai sudarė lietu
viškas šeimas. Violeta, duktė, 
ištekėjusi už Algirdo Gruo
džio ir augina tris dukrytes.

Pranciškonų Kultūros Židinys tarnaus vMems lietuviams (Mito visų prašome kiek galint didesnė 
auka prisidėti prie jo STATYBOS FONDO.

TĖVAMS PRANCIŠKONAMS BROOKLYNE (BUILDING FUND)

Siunčiu auką . . ■ . ■ .. , _ .3, sekmadienį, iškilmingai pa-
statybų fondui ir prašau įrašyti mane (musų šeiną/mOsų mirusiuosius) į: dvasios vadus kun.

R. Tamošiūną (Thompson) ir 
A. Žemeikį.

Kun. R. Tamošiūnui sukan
ka kunigystės dešimtmetis, o 
kun. A. žemeikiui — penkme-

□ Garbia fundatorius (HM) □ FMttorla (>109)

mokyklos išlaikymu, jaunimo 
katekizacija, spauda ir kitais 
svarbiais dalykais. Trečios kar
tos lietuvis. Kalba ir pamoks
lus sako lietuviškai.

Kun. A. žemeikis, antrasis vi
karas, — jaunimo vadas. Be

Keamy. N. J. bažnytinių pareigų, aktyviai
Skausmingus DS Moti- veikia ja""Iim0 tarpc; s"or£* 

", ", mzavo dideli jaunųjų vyčių bu- 
"» lie,u’,1 n skautus.'sportininkus. Mie-

las ir malonus visuose parapi
niuose reikaluose. Antros kar
tos lietuvis, iš jaunų dienų kai- I

Pasižadu iš viso paaukoti ateityje statybų fondui..

ADRESAS

---------  --------- —.---------- ------------------------.-------ZipCode 
Visoms aukorrualskuitomt mokesčiai (Tu DeductMe)

Kun. R. Tamošiūnas, pirma
sis vikaras, per dešimtmetį šio
je parapijoje daug nuveikė. 
Rūpinasi vienuolynu, parapinės

bėjęs tik lietuviškai.
Lapkričio 3 ruošiamas sukak

tuvininkų pagerbimas įvyks pa
rapijos salėje 6 vai. Bus aka
demija ir vakarienė.

Tikimasi turėti daug svečių 
ir gausiai parapiečių.

— Argentinoje šiemet iš
leista albuminio formato 72 
puslapių informacinė knygelė 
apie Lietuvą ispanų kalba — 
Lithuania -==- Historia, Arte y 
Cultura. Apie 10 turinio pusla
pių skirta geografijai, apie 22 
psl. — istorijai, trys puslapiai 
—- lietuvių susiorganizavimui ir 
išeivijos akcijai prieš Lietuvos 
okupaciją, o likusioji dalis — 
apie įvairias lietuvių meno ša
kas. Knygelės aplanke nurody
tas leidėjas — Argentinos Lie
tuvių Jaunimas. Iš tikrųjų tai 
yra Argentinos lietuvių jaunų
jų aktyvistų darbas, atliktas 
su Vliko finansine parama 
spausdinimo išlaidoms apmo
kėti. Redaktorius prof. J. Par
šelis (28 m. amžiaus) Įžangoje 
nurodo, kad mintis išleisti tokį 
leidinį kilusi Argentinos lietu
vių jaunimo studijų savaitėj, 
1967 m. vasario mėnesį, daly
vaujant ir JAV, Vokietijos, Bra
zilijos, Urugvajaus ir Venecue- 
los lietuvių jaunimu atstovams. 
Redaktoriui tą sumanymą įvyk
dyti padėjo H. Levanavičius, 
R. Paršelis, Irena Veličkaitė Si- 
manauskienė, dr. J. Simanaus- 
kas, Alkia Zienka. (E;

— "Tėvynės Sargo" nume
ris sukaktuviniais laisvės ko
vos metais išeis padidintas.

— Marina Gorodeckaitė, 
prieš keletą metų baigusi so
ciologijos mokslus Venecuelos 
universitete, šiemet Londono 
universitete apgynė tezę “išei
vijos antrosios kartus asimilia
cija” ir įgijo daktaro laipsnį. 
Ji pakviesta dėstyti sociologiją 
St. John’s universitete New- 
foundlande. (E).

— Vidurinių mokyklų moks
leiviai D. Britanijoje, kurie mo
kėsi lietuvių kalbos sekmadie
ninėse mokyklose ar privačiai, 
praėjusiais metais buvo paska
tinti, kad baigdami mokyklą 
laikytų lietuvių kalbos egzami
ną. šiemet tokius egzaminus 
sėkmingai išlaikė trys lietuviai

Viržintas iš

Paukštytė iš

J. MM. Kun. Alfredai femeikts

abiturientai: P.
Nothinghamo, A. Vitkauskas iš 
Bradfordo ir A.
Londono. Londono Lietuvių Na
mų Bendrovės direktorius inž. 
S. Nenortas visiem nusiuntė pa
sveikinimo 
čekiai — 
Bendrovės 
pažadėtos 
viam. kurie niokosi lietuvių kal
bos. D. Britanijos vidurinių mo
kyklų atestatuose lietuvių kal
bos išlaikyto egzamino pažy
mys Įskaitomas lygiai kaip ir 
bet kurios kitos "antros sveti
mos kalbos" pažymys. (E)

— Argentinoj leidžiamas 
Eltos biuletenis ispanų kalba 
jau išeina reguliariai kas du mė
nesiai: 2 ir 3 numeriai apėmė 
gegužės-birželio ir liepos-rug- 
piūčio mėnesius. Kiekviename 
numeryje yra 16-20 "tekamo
sios informacijos" temų, lie
čiančių padėti Lietuvoj. (E)

laiškus ir po čekį, 
tai Lietuvių Namų 
valdybos iš anksto 
premijos inoksiei-
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HABTFOBD, CONN.
Rugsėjo 8, po vasaros-atosto- siilsinčio vyro. Skausme liko 2 

gų pertraukos, LKMS 17 kuo- sūnūs, marčios, vaikaičiai, se- 
pos susirinkimas nebuvo gau- šutė sąjungietė K. Adymt, sese- 
sus narėmis, bet jame sutvar- rėnaitė, kuopos finansų rašti

ninkė S. Karr, jos šeima it kiti 
artimieji.

Rugpiūty po sunkios ligos 
mirė sąj. A. Pozald, palikdama 
skausme dukterį ir 5 vaikai
čius.

Už kiekvieną mirusią narę 
buvo užprašytos mišios. Narės 
jas palydėjo į amžino poilsio 
vieta. Likusius jų artimuosius 
nuoširdžiai užjaučiam.

Užbaigus susirinkimą, už mi
rusias nares buvo sukalbėta 
malda.

Metinė šventė
Spalio 6 d. 17 kuopos 53-oji 

metinė šventė praėjo nuotai
kingai, su mišiomis ir bendra 
narių komunija Mišias už gy
vas ir mirusias nares aukojo

kyti įvairūs kuopos reikalai.
Atostogas vienos narės pra

leido linksmai, o kitos turėjo 
liūdesio ir skausmo valandų.

Gegužės 16 Dievas pašaukė 
. pas save mūsų mielą Agnytę 

Stanwyck, buvusią pirmininkę 
ir gyvą pobūvių šeimininkę. 
Skausme liko 3 dukros, 
šeimos, sesutė sąjungietė O. 
Medonienė su šeima ir kiti.

Birželio mėn. mirė A. Tamo
šaitienė. Nuliūdime paliko duk
terį sąjuneietę A. Rukienę su 
šeima, vaikaitį kun. Rūką.

Rugpjūčio 26 po ilgos ir sun-
• kios ligos nuėjo į amžinybę kuo-
• pos įkūrėja, pirmoji pirminin- 
<• kė Antanina Snelienė. Jos kū

nas buvo parvežtas iš Arizonos

jų

Veliuonos parapijos choras 1910 m. su vadovu J. Kumečiu.

1$ SENŲ LAIKŲ.

kun. A. Karalis. Po mišių baž- 
_ nyčios svetainėje buvo pusry

čiai. Juose dalyvavo dvasios 
vadas klebonas J. Matutis, kun. 
A. Karalis, seselės pranciškie- 
tės, narės ir daugiau svečių.

šventės pusryčius malda 
pradėjo kleb. J. Matutis. Kal
bėjo ir sveikino kun. A. Kara
lis, seselės pranciškietės, pasi- 
džiaugdamos mūsų lietuviška 
veikla ir linkėdamos ir ateity 
taip pat veikti. Svečias Pranas 
Katilius iš Scrantono savo jaut
rioje kalboje pabrėžė, kad čia 
gražiai veikiama ir kad buvo su
jaudintas lietuviškom mišiom. 
Garbingą svečią pristatė Sriup- 
ša, taip pat palinkėjęs kuopai 
veikti ir ilgai gyvuoti. Dar kal
bėjo ir sveikino J. Grinius, L. 
K.S. pirm. Pusryčiuose trum
pai (dėl mišių priežasties) da
lyvavo ir vargonininkas muz. J. 
Petkaitis.

Svetainė buvo išpuošta rū
tomis, kurias išeidami svečiai 
ir narės išsinešė į namus.

Kuopos valdyba nuoširdžiai 
dėkoja dvasios vadui kleb. J. 
Matučiui, kun. A. Karaliui, se
selėm pranciškietėm, visiem 
svečiam, narėm už dalyvavimą 
šventėje, šeimininkėm už dar
bą, narėm už aukas, Andriui 
Paleckiui už paaukotus išspaus
dintus bilietus.

17 kuopos valdyba

Adv. M. SVBKAUSKIENĖ sutiko šia
me laikraštyje duoti paaiškinimų ir pa
tarimų teisiniais klausimais Darbininko 
skaitytojam. Klausiant reikia pažymėti, 
ar skaito Darbininkų. Klausimai siųstini 
jos adresu: Mrs. M. L Šveikauskas — 
Attomey-at-Law, Co-operative Bank 
Plaza, 1864 Centre St., West Roxbury, 
Mass. 02132.

ATSAKYMAI TEISINIAIS 
KLAUSIMAIS

& SPORTAS

NESANTAIKA DĖL TURTO 
Klausimas

Mūsų sūnus vedė amerikietę 
iš turtingų namų, šeimoj bu
vo viena duktė — mūsų marti 
— ir trys sūnūs. Motina mirė, 
kai dukteriai tebuvo 17 metų. 
Duktė gyveno pas tėvą, kol jai 
sukako beveik 30 metų am - 
žiaus Tada ji ištekėjo už mū
sų sūnaus.

Dukteriai ištekėjus, tėvas gy
veno vienas dideliuose namuo
se. Jis lankydavo vaikus, duo
davo dovanų vaikam ir vaikai
čiam. šiaip neįkyrėdavo nė vie
nam. Sulaukęs 80 metų am
žiaus, jis nutarė namus parduo
ti, nes jam sunku buvo pačiam 
juose gyventi. Kai buvo jaunas, 
turėjo visokių biznių, vėliau už
siimdavo “stocks and bonds” 
pirkimu bei pardavimu (verty
bių prekyba). Susikrovė didelį 
turtą. Kai pradėjo sirguliuoti ir 
nebegalėti savęs prižiūrėti, jis 
kreipėsi į savo sūnus, prašyda
mas leisti jam pas juos apsi
gyventi. Apsigyveno pas vyrės- šė visą turtą mūsų marčiai — 

savo dukteriai ir vienam rš sa
vo sūnų: po pusę. Paliko dide
lį turtą — virš pusės milijono.

Dabar kilo didelis ginčas tarp 
vaikų. Du sūnūs, kuriem tėvas 
nieko nepaliko, tuoj pasisamdė
geriausią advokatą. Jie sakosi du, jie gali šį reikalą “užtęs- 
esą pasiryžę tūkstančius išleis-

i ti, jei yra reikalo, ir žada tes-

Po kiek laiko prasidėjo ne
santaikos, barniai. Tėvas susi
pyko su sūnum, marčia ir vai
kaičiais. Jis tada prašė dukterį, 
mūsų marčią, kad leistų pas 
juos apsigyventi. Bet mūsų sū
nus nesutiko. Ir marti nelabai 
norėjo, kad pas juos apsigyven
tų, nes, sako, trukdytų vaikam. 
Taip tėvas ir neturėjo kur ding
ti, nepaisant savo pinigų. Su 
kitu sūnum jis susipyko dėl biz
nio. Pačioj senatvėj tepalaikė 
ryšius su dukterim, kuri gyve
na kitame mieste, ir su jau
niausiu sūnum.

Prieš metus jis rimtai susir
go. Daktarai pripažino pilvo 
vėžį, bet operacijos nedarė, 
nes galįs per operaciją nu
mirti. Visi vaikai susitarė ' ~ji 
patalpinti į prieglaudą (nursing 
home). Taip ir padarė. Pinigų 
netrūko. Vaikai už jį mokėjo jo 
paties pinigais. Neseniai jis mi
rė. Paliko testamentą.

Pagal tą testamentą jis užra-

SEKMADIENĮ PRIEŠ 
WHITE PLAINS

Lietuvių Atletų Klubo pir
moji futbolo komanda po perei
to sekmadienio pergalės lente
lėje pakilo viena vieta aukštyn 
ir dabar yra 5 vietoje su 6 taš- 

. kais iš 5 rungtynių, šį sekma
dienį- mūsų priešininku yra 
White Plains SC, turįs tiek pat 
taškų, bet užimąs 4 vietą geres
nio įvarčių santykio dėka, šios 
svarbios rungtynės įvyks Flu- 
shing Meadows parke, prie bu
vusios pasaulinės parodos. Pa
siekiama iš Lawrence Avė., 
Flushing, L.I. Pradžia 2:30 vai.

J. KUMEČIO CHORAS VELIUONOJE
Vargonininkas Jonas Kūme- Strumskiu, Pociumi ir kitais 

tis buvo gimęs 1861 Seredžių- sukūrė vargonininkų draugiją 
je ir nuo 1881 vargonininkavo Amerikoje.
Veliuonoje. Jis ten buvo sukū
ręs gražų chorą. Choras buvo 
pasižymėjęs savo gražiomis dai-

Šio mėnesio 26, šeštadienį, 
Hartforde, Hotel America pa
talpose, Connecticut Paverg
tųjų Tautų Komitetas ruošia iš
kilmingą banketą. Koncertinę 
dalį atliks žinoma pianistė Ju
lija Rajauskaitė- šušienė. Kal
bės prof. Dobrianski iš Wash- 
ingtono, buvęs gubernatorius J. 
Lodge ir miesto majoras A. Uc- 
cello. Pažadėjo dalyvauti eilė 
politikų.

Komitetas atlieka gana dide
lį darbą, rengdamas kasmet pro
testo susirinkimus ar demon- ____ ____________________
stracijas, paruošdamas tūkstan- veikla buvo visuomenės gana tamenta sugriauti. Mūsų marti 

ir tas jos brolis, kuriam tėvas

nįjį-

šų po peticija prezidentui 
Johnsonui, protestuojant dėl in
vazijos ir prašant taikyti Sovie
tam ekonomines sankcijas, jei 
jie neatitrauks kariuomenės iš 
Čekoslovakijos.

Pavergtųjų Tautų Komiteto

Esu tikra, kad Tamstų sū
naus uošvis, būdamas biznie
rius, savo testamentą buvo su
daręs pas advokatą, o ne nami
niu būdu. Jo advokatas liudys, 
kad, jo nuomone, testatorius 
buvo pilno proto ir žinojo ką 
darąs. Toks advokato liudiji
mas Tamstų marčiai ir jos bro
liui bus labai naudingas.

Galiu Tamstas užtikrinti, 
kad palikimo negavę vaikai tu
ri teisiškai “sunkią naštą”. 
Jiėm bus labai sunku tvarkin
gai ir gerai sudarytą testamen
tą sugriauti. Tėvas turėjo pil
ną teisę savo turtą paskirstyti 
taip, kaip norėjo. Teisiškai jis 
savo vaikam nebuvo “skolin
gas”. Moralinis jausmas ir mo
ralinė pareiga čia nevaidina 
vaidmens.

Nepatenkintieji vaikai, kurie 
yra pasiryžę neleisti turtą pa
veldėjusiam broliui ir seseriai 
“džiaugtis” tuo turtu per gali
mai ilgą laikotarpį, — gali tai 
padaryti. Jei jie negailės išlai-

šeštadienį mažučiai 3:45 vai. 
žaidžia pirmenybių rungtynes 
prieš Doxa, o jaunučiai 2:30 v. 
prieš Hellenic. Abejos rungty
nės įvyksta Kissena parke, 
Flushing, L.I.

LAK:YONKERS SC 
2:0 (1=0)

Pamatę mūsiškių sudėtį, ma
žai kas tikėjosi laimėjimo. Ne
buvo Klivečkos II, o taip pat ir 
sužeistų Trampo ir Mrozinsko. 
Visa laimė, kad priešininkas, at
rodo, taip pat turėjo sunkumų 
sudėties atžvilgiu. Brolių Mali
nauskų įvarčiai ir davė mums 
pergale. LAK žaidė šios sudė
ties: Jankauskas; Bandžiukas, 
Remeza II, Budraitis, Kreicas; 
Vainius III, Vainius II; Mali
nauskas R, Šileikis, Markiet, 
Malinauskas I.

Ir vėl teko pasitikėti gyni
mu, nes žaidimas daugiausiai 
vyko mūsų pusėje. Remeza II 
su Budraičiu šį kartą per daug 
vargo neturėjo, prieš silpnesnį 
ir negudriai žaidžiantį prieši
ninką. Gerai atrodė kairiu gy- 
niku žaidęs Kreicas. švarius 
vartus išlaikė užtikrintas Jan
kauskas, paėmęs kelis sunkius 
kamuoliuš. Aukštu lanku at
skrenda kamuoliai vis dar jam 
sudaro problema. Viduryje aikš
tės neblogas, pažymėtinai geros 
kondicijos^ komandos kapito-.. 
nas Vainius R. Keli jo betgi ne
vykę padavimai atgal, ir Jan
kauskas tik vargais negalais iš
vengė įvarčio ir sužeidimo. 
Puolimas be trijų nuolatinių 
žmonių. Šileikis sugebėjo pra
rasti veik kiekvieną kamuolį. 
Iš jaunių komandos atėjęs 
Markiet techniškai neblogas, 
bet gana lėtas. Jis ir paruošė 
pirma įvartį. Jo gerą padavi
mą Malinauskas I šaltakraujis2 
kai paverčia įvarčiu. Antra į- 
vartį pasiekia jo jaunesnis bro
lis, su Krėico gerai paduotu ka
muoliu, pabėgės nuo priešinin
ko gyniku ir iš pilno greičio pa
leistu nelaikomu šūviu. Taigi 
dar du pirmenybių taškai na
mie. Žiūrovai betgi manė, kad 
prieš White Plains reikės ge
resnio žaidimo, yoač kad ne-

ti” teismuose, apeliuodami ir 
pan. Todėl šitokiais atvejais ge
ras advokatas dažnai patars sa
vo klientam baigti ginčus kom
promiso būdu. Tamstų marti ir 
jos palikimą gavęs brolis netu
rėtu leisti šeimos ryšiam iširti . _ „ m i •—• . • J ............ bus Remezos n. Tikimasi bet-

Jono Kumečio anūkė Lilija 
Stilsonaitė Šateikienė yra mu
zikė, vargonininkė ir mokytoja.

nomis bei giesmėmis. Kompozi- Ji buvo pakviesta ir į Vargoni-
torius St. Šimkus, J. Kūme- ninku sąjungos suvažiavimą, ku- 
čio giminaitis, rengdavo lietu- ris įvyko Darbo dienos sa
viškos vakarus, pasikviesdavo vaitgali Brooklyne. ■ j . x x x ,■ clJa» Hartfordo miesto centre Lietuvių atstovai Conn. Pa- 1 . .

tnkiiinv vatanincp iJivMto n h vn n-rikac Tncfin k sudeginant Sovietų vėliavą. Su- vergtųjų Tautu“Komitete yra to^iu būdu du kiti negalė- go, ypatingai kai jo visiem už- n 
h t' U. ™ tūkstančių para- G. Surys ir Z. Štrazdas. S. tų savo palikimu pasinau- tektų. Tačiau žmonėms tas pi-

no dvare, Ilguvoje, Panemune- mėtis, savanoris kūrėjas, mi- , ___ • doti arba juo pasidžiaugti. nigas dažnai yra toks brangus,
je, šakiuose, Gelgaudišky ir ręs Vilniuje kovo mėnesį. M d m Tamstos kad, jei jo ir daug turi, negali
Jurbarke. čia dedama nuotrauka yra WORCESTER. MASS. išS kokie £5 mūsų išsižadėti nė cento

čius laiškų ir pamfletų prieš nuoširdžiai visada remiama. Tu-
komunistini pavergėją, šiais retume ir šį kartą savo daly- paliko antrąją pusę savo turto,
metais dėl Sovietų invazijos į vavimu bankete paremti jo pa- ^gi ža^ pasiimti advokatą. Ki-
čekoslovakiją buvo demonstra- stangas ir darbą. ti du broliai sako pasistengsią

reikalą užtęsti bent 20 metų, tarp brolių ir sesers dėl pini- Mroanska ir Kli-
Ir o/r ištiriu rtiiHn siu įriti CFA VnatindOi irai 1A ViCiAm 11*7- ° ** *

čia dedama nuotrauka yra
Į tuos choro parengimus su- daryta 1910 m. Viduryje sėdi 

važiuodavo nepaprastai daug Jonas Kumetis, choro vadovas, 
žmonių — tūkstančiai. Jie su Iš tų choristų dalis yra gyvų.

Vieni gyvena Lietuvoje, kiti— 
Amerikoje.

Nuotraukoje esu ir aš. Bu
vau dar maža ir jau deklama
vau lietuviškuose vakaruose 
drauge su choro pasirodymais. 
Deklamavau Pr. Vaičaičio “Ne-

kitais muzikais jis organizavo muną”. Ir kaip visa tai nuto- 
vargonininkų draugiją Kaune. lę ir kaip visa virto gražiais 

Jo sesers sūnus Jonas Hode- prisiminimais!
lis, buvęs vargonininkas Phila- Natalija Kumelaitė
delphijoje, drauge su Ksaveru Stilsonienė

WORCESTER MASS.

Mažučiams šeštadienį paskir
tos rungtynės dėl lietaus neį
vyko.

~ dainomis, giesmėmis ir vaidi
nimais žmonėse žadino tautinį 
susipratimą.

Pats Jonas Kumetis buvo 
knygnešys, Veliuonoje išvargo- 
ninkavo net 40 metų. Drauge 
su J. Naujaliu, Nacevičiumi ir

Pranešimas
Prancsamc giminėms ir pažįstamiems, jog Lietuvoje spalio 4. 

aprūpinta šv. sakramentais, mirė mylima mūsų mamytė URŠULE 
ŽEMAITIENE. Nuliūdime paliko 3 dukteris, sūnų. 10 anūkų ir 
keliolika proanūky.

Moksleiviai ateitininkai pir- tos mirusios ir sergančios na- čios ir jos brolio galimumai pa- Dar norėčiau pastebėti, kad 
mame susirinkime rugsėjo 19 rėš. Išklausyti pranešimai 
išrinko naują valdybą: Zuzana 
Pauliukonytė — pirmininkė, 
Kęstutis Pauliukonis — vicepir- 
min., Paulius Gavelis — iždinin
kas, Onutė Vaitkutė — sekreto
rė.

Jaunučiai ateitininkai pirmą 
susirinkimą sušaukė rugsėjo 28 
d. Valdybon išrinkta: Laima 
Pauliukonytė, — pirm., Paulius 
Vaitkus — sekretorius, Zita Ba- 
bickaitė — iždininkė.

Lapkričio 9 d. Maironio par
ke moksleiviai ateitininkai ren
gia studijų dieną tokia tvarka: 
registracija — 1 v. ir atidary
mas, dr. R. Kriaučiūno paskai
ta: “Rask laiko dešimčiai daly
kų”, diskusijos su pertrauka. 
Po vakarienės bus ‘šokiai su me-

silaikyti jiem paliktą turtą ir ką Tamstų marčios uošvis, nors, 
praėjusio susirinkimo. Tamsta patartumei jiem daryti, matytį, įp buvo didelis biznie-

Pirmininkė pasveikino nares, Uošviai, New Jersey rius, nemokėjo savo paties gy-
grįžusias iš atostogų ir padėko
jo visom sąjungietėm už gausų 
atsilankymą. Pareiškė, kad mū
sų kuopos narės yra darbščios. 
Jos žodžiais tariant, būtų malo
nu, kad ne tik valdyba, bet ir 
visos narės apsvarstytų kuopos 
reikalus ir suteiktų paramos sa
vo bažnyčiai bei kitiem geriem 
tikslam.

Antonia Wackell nesiriboja 
vien savo kuopos veikla: ji vei
kia ir amerikiečių organizacijo
se. Pasižymi (Žarbštumu, para
šydama daug straipsnių lietu
vių ir anglų kalbomis. Poatos- 
toginiame susirinkime ji skaitė 
įdomia paskaita — “Moters 

nine programa. Lapkričio 10 įašaukimas”. Eg. K. darąs.

venimo sutvarkyti. Man atrodo, 
kad jis galėjo savo didelių na
mų neparduoti, pasisamdyti tar
nų namam ir sau prižiūrėti ir 
gyventi gerai pagal savo finan
sines išgales. Jam nebuvo rei
kalo priklausyti nuo vaikų ir 
prašytis jį priimti gyventi pas 
juos. Jis, kaip nedaugelis senų 
žmonių, buvo finansiškai nepri
klausomas ir nereikalingas vai
kų malonės. O dabar, jam mi
rus, tie vaikai tąsosi dėl palik
to turto, ir šeimyniniai santy
kiai tarp jų iširsta.

Manau, kad tėvas būtų ge-

Adelė Stramaitienė «u seimą

DARBININKO SKAITYTOJAM

bus bendros mišios šv. Kazi
miero bažnyčioje, po mišių — I 
iškilmingas posėdis ir kavutė.

Registruotis šiuo adresu: Zu
zana Pauliukonytė, 47 Mendon 
St, Worcester, Mass., 01604, 
tel. 755-6422.

Atsakymas
Testamentu nepatenkintie

ji vaikai gali dėti pastangas tė
vo testamentui “sugriauti”, re
miantis dviem teisiniais pagrin
dais: 1. jie gali bandyti įrodyti, 
kad tėvas sudarė testamentą, 
būdamas savo vieno sūnaus ir 
dukters “neleistinoj” įtakoj 
(undue influence), ir 2. jie gali 
bandyti įrodyti, kad tėvas, su
darydamas testamentą, buvo 
“nepilno” proto (not of sound 
mind). Jei tėvas tuo metu sir
go, jie gali su jo gydytojo pa
galba bandyti įrodyti, kad dėl riau padaręs, palikęs jiem ma- 
imamų vaistų jis nežinojo ką žiau turto ir daugiau žmoniš

kumo jausmo.

Atletas

^ŠACHMATAI
Veda K. Merkis

SKAITYTOJAMS palengvinti išsiųsti prenumeratą, 
dedamas šis lapelis. Prašome i* iškirpti, užpildyti ir pa
siųsti adresu:
Darbininkas, 910 Willoughby Avė.. Brooklyn, N. Y. 11221

Prašau pratęsti prenumeratą 1968 metams.

Vardas ir pavardė

Adresas

DARBININKAS naujiem skaitytojam pirmuosius metus 
tik $5.00. Visi kiti skaitytojai, kur begyventų, moka $7.00

Ui kalendorių

SiunCIti ut prenumerata |...

Spaudai paremti

Moterų Sąjungos 69 kucpa 
rugsėjo 3 Aušros Vartų para
pijos salėje turėjo savo mėne
sinį susirinkimą.
Antonia Wackell jį pradėjo
malda. Maldose buvo prisitnin-

Pirmininl

Testamentas
Vienas vyriškis rašo testa

mentą:
“Milijoną palieku žmonai, pu

sę milijono dukteriai, pusę mi
lijono motinai, tris šimtus tūks
tančių sūnui...”

Staiga nustoja rašęs ir sako:
— Palauk, palauk, bet iš 

kur aš paimsiu tokią krūvą pi
nigų?

PhiladetpMjoje **• Andrtejavs parapijos atnaujinto* sales atidarymo pobūvyje kalba Vytautas Volertas.
Nuotr. K. Cikoto

šachmatų olimpiadoje, Lugano. 
Šveicarijoj, dalyvauja 54 valstybės, 
paskirstytos j 7 grupes. Pirmose 
rungtynėse, JAV komanda prieš 
Prancūziją vedė 2:1 su Reshevskio 
nutraukta partija geresnėj padėty; 
Benko. antroj lentoj ir Robert Byr- 
ne, treėioj — baigė lygiomis. Lom- 
bardy pelnijo visą tašką. Sov. S. - 
Meksika 3-0 (1), Čekoslovakija- 
Turkija 4-0, V. Vokietija - Brazili
ja 2-1 (1). šachmatų olimpiada pa
sibaigs lapkričio 8 d.

Toronto šachmatininkai spalio 20 
pradėjo savo individualinį turnyrą, 
suorganizuotą Prano Mačiulaičio 
iniciatyva.

Didžiojo Bostono p-bes laimėjo J. 
Curdo, pakrovęs 5-0 taškų, Har- 
rington 4*4 (jam neteko susidurti 
su Curdo ir kitais aukštesnio "ra
tingo" lošėjais). Murphy 4 tš., A. 
Keyes ir Scheffer po 3’į. Ignas Ža
lys. K. Merkis. A. Leonavičius po 
3 tš. Bostono lietuviai šachmatinin
kai buvo pasikvietę Igną žalį. buv. 
Montrealio ir Quebeco provincijos 
čempioną į šias pirmenybes. Žaliui 
išpuolė praeiti stiprią ugnį. Su bu
vusiais Bostono čempionais Keyes 
ir Schefferiu jis užbaigė lygiom ir 
visai panašu buvo, kad baigs lygio
mis taipogi su laimėtoju J. Curdo. 
tačiau mažas netikslumas partijos 
baigmėje nulėmė tašką John Curdo 
naudai.

Boylstono B komanda spalio 25 
atvyksta į So. Bostono Liet, piliečių 

Į .d-jos klubą, kuris susitiks su Lietu
vių B komanda pirmose Šio sezono 
tarpklubinėse rungtynėse. I-apkričio 
1 Boylstono T-ji rungsis "Champion- 
ship" divizijoj.

JAV įveikė Prancūziją 3-1. kai 
didmeistris S. Reshevsky laimėjo 
nutrauktą partiją su Bouterille. 
Antrose rungtynėse su Austrija 
JAV laimėjo 2’a-l’4

Fvans 1-0 Duckstein
Benko 0-1 Prameshubcr
Lombardy ’s-S Kinzel
P. Ryme 1-0 Niedermayer 

Sovietai - Portugalija 3-0( 1 * 
Jugoslavija - Lusemhurg 2*»-'>t 1 i 
Vengrija - Belgija 3-1 
V. Vokietija • Rumunija 2-2 
Argentina - Graikija 3*»-Įi
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Charm Beauty
fB INC. 
Tft 1-0818

LIETUVIŠKŲ PLOKŠTELIŲ 
IŠPARDAVIMAS

Hgtet faetory werk 7 AM to 3:88 PM 
and 3:30 PM te JfidaigtaL Frantam 
pay for eve shifts — Cosmetic Firrn

Trys ilgo grojimo lietuviškos 
plokštelės už penkis dolerius

1. Lietuvos Senos ir Naujos 
Dainos: Įdainuota solistų ii 
choro 11 liet, dainų: Mergužėle 
brangi, Metai, Pavasario links
mybes, Barbutė ir Pilypas, Šią 
naktele, Prieš tolimą Kelionę, 
Užstalės daina. Tinginė bobu
tė, Oi laukiau, laukiau, Oi, tu 
Jieva, Jievuže, Augu pas tėve-

A DEXTERPARK
B PHARMACY B
V Wm. AnaataM. B. 8. ~ 

77-01 JAMAI6A AVENUE 
(Ger.TmttroM) 

WeNĮtataMhNęY. 1MM

LitTUVtMOf pummut 
PATI 0 INTOM KAMiOM

near 241 SL Sutavay

NICE P AK PRODUCTS 
INC.

150 Norta McQuesten Pkwy.
ML Vernon. N.Y.

EXP fTITCHER 
For Ga narai Faotery Help

Day shift ateady nice aroridnp con
ditions RKK VENETIAN BLIND 
CO. 18 FeUow« Street Boston Mass.

617 - 427-6408

GENERAL FACTORY WORK
Dayshift Steady work / 

Nice working conditions work near 
home — appiy ta person SIL.VBR 
LAKE COOKIB CO. INC. — 1299 
North Grand Avė. Baldwin LI.

EXP. OPERATORS 
Do A Fnll Garmentv

Steady work, nice worktag condi
tions wofk near home WOMAN S 
HABBRDAJBBERfi 58-19 Woedside 
Avė. WeoddNe — Mr. Ltas 896-2000

2. Suk, Suk Ratelį, Vilniaus 
tautinio choro ir solistų įdai
nuota 14 liet, dainų: Suk, suk 
ratelį, Stok ant akmenėlio, Pa
laukėj, Bernelis tinginėlis, Mer
gaičių. daina,. Nida, Festivalinis 
valsas, šėriau, šėriau sau žir
gelį, Žaliojoj lankelėj, Melžėjė- 
lės ir meistreliai, Dainelė apie 
tiltą, Per šilelį jojau, Naktigo
niai ir Ramunėlės.

3. Kur Banguoja Nemunėlis, 
Sol. Algirdo Brazio, įdainuota 
16 liet kūrinių: Kur banguo
ja Nemunėlis, Suvlitas, Pate
kėk aušrine, Siuntė mane mo
tinėlė, Pilu stiklelį, Kur bakū
žė samanota, Ilgesys, Kur tas 
šaltinėlis, Aria iš op. “Graži
na”, Tėve Mūsų, Sveika Mari
ja ir Šventa Naktis.

Keturios ilgo grojimo lietuviš
kos plokštelės už penkis 

dolerius
1. Tėvynės Meilė Nemari, 

A. Dambrauskaitės įdainuota 
13 liet, dainų: Ramunės daina, 
O naktuže rami, Pradalgiuose, 
Liepė tėvelis, Dobilėlis, Na, 
tai kas? Tulpės, Tėvynės mei
lė nemari, Jau atėjo rudenė
lis, Kam šėrei žirgelį, ” 
po langelio, Oi berneli 
ri ir Vakaras.

2. Lietuvių Tautiniai 
Švedo ansamblio ir Aitvarų 
kvarteto 14 liet šokių: Aštuo- 
nytis, Landutė, Lenciūgėlis, 
Sukčius, Linelis, Jevaro tiltas, 
Klumpakojis,-Kalvelis, Sadutė, 
Žiogelis, Vakaruškos, Audėjėlė, 
Mikita ir Suktinis.

MECHANIC 
for 

CONSTRUCTION EQUIPMENT
Experienced ta Diesel & Hydraulics. 
Excellent wages. Paid: f ringe bene
fits, major medical, life Insurance, 
vacations, holidays. SANTAGATA 
EQUIPMENT CO. 480 Atwood Avė. 
Cranston, Rhode Island.

PACKERS ON 
COHTAINERS

No experiencc necessary. Ali shifts 
day aftemoon & evening 8-4, 4-12, 
12-8 — steady work nice working 
conditions — SEALRIGHT COM- 
PANY INC. Route 303 Orangeburg 
N.Y. (914) EL 9-3500.

4. Lietuvos Kanklės: 0. Mi-

Sėdžiu 
vientu-

šokiai,

,EXP. CĄBINET MAKER, 
for cabinetwork steady work, nice 
working conditions. Salary depend- 
ing on ability. Work near home. 
B.F.D. CABINET MAKER, INC., 
554 Westbury Avė. Carle Place L.I.

(516) EO 4-7722

VVANTED 
assistant bookkeeper 

full time, benefits. Call 456-0300 
from 8 to 4:30, ask Mr. Lohman.

EXP OPERATORS ON MERROW 
a SINGER machines for knits — 
steady fully air conditioned LOUIS 
C. BARILE CO. INC. 106-03 Liber
ty Avė. Ozone Park, Queens. Phone 

VI 3-7030

NURSING HOME

3. Žibuoklės, L. Stuko mote
rų seksteto įdainuota 14 liet 
dainų: Ruduo, Gėlių daina, Vėl 
gegužės naktis, Avietėlė, Man 
ne vistiek, Joninių daina, Daina

kulskienei vadovaujant įgrota: apie tiltą, O, ramunėle, pasa- 
Pas močiutę augau, Suktinis, kyk, Aunu, aunu baltas kojas, 
Supinsiu dainužę, Pas motulę, Myliu tave, Plaukia sau laive- 
Rugučiai, Lenciūgėlis, Naujie- lis, Kai ateis pavasarėlis, iš op. 
nos, Sėjau rūta, Siuntė mane “Birutė” Sesutėlės — lelijėlės

Introduction to Modom LL 
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- 
moktt Parengė L. Dambriūnas,

SHANES HOME FOR ADULTS
Owned and operated by Registered 
Nurse, good food, home cooking — 
Cathdlic Church within walking dis- 
tance Upstate N.Y. Call (607) 397- 
5121 or write 10 Cook Street Wor- 
cester, N.Y.

Tel. (212) 441-3110 / 896-7743

BESTWAY 
TRAVEL AGENCY 

Kelionės plačiame pasauly 
WXLHAhS.n.'BEST 

84-74A Jdmaica Avenue 
Woodhayen, N. Y. 11421

motinėlė, Kepurinė, Per girią, ir iš op. “Dana” moterų cho- 
girelę ir Sveikas Jėzau. ras.

_ W T 4- "Lietuvos Atsiminimų"
5. Težydi Vėliai Lietuva Lie- m JwWfl.jaut kencertas: 

tavos Vyaą choro, vadovau- su choru idainuota.
jant mui Faustm Strohai, Įdar- Tėviškės namai, O, ramybe, Oi 
nuota 17 lietuviškų damų: B- VICntun> Artetėlė> My.
am pnon, Beauštant! aušre- Uu to Man ne vistiek, Pa- 
le, Vistas, Oi, motinėlę Mergai- B op ..EgIė įdaų
te, Kas tas nueao grūdas, Gie- karaUenė., Uetuv g ..Gra_ 
da gaideliai, Per Klausučių uly-
tėlę, Laisvųjų daina, Man liūd-

■ na, Daina, daina, Vežė mane
iš namų, šią naktelę, Tu, ma
no motinėle, Pasisėjau žalią rū
tą, Sėdžiu po langeliu ir Vyčių

žina”. Taip pat “Dominikas ir 
Motiejus, ir jų draugas Timo
tiejus”.

6. Lietuvos Aidai. Charles 
Daubaro akordeonu įgrota 16 
lietuviškos muzikos dalykėlių: 
Aguonėlė, Siuntė mane motinė
lė, Palaukėj, Laisvės varpo dai
na, Dzimdzi, Mikita, Atskrend 
sakalėlis, Ant kalno karklai siū
bavo, šią nedėlėlę, Plaukia Ne
munėlis, Munšainiukas ir 5 lie- centų, 
tuviškos polkos.

Šios 4 lietuviškos muzikos il
go grojimo plokštelės gauna
mės už penkis dol. Paskiros 
plokštelės kaina 1.50 doL šių 
plokštelių yra nedidelis kiekis 
(anksčiau buvo parduodamos 
po 4 dol.). Norį įsigyti prašomi 
kreiptis: Darbininkas, 910 Wil- 
loughby Avė., Brooklyn, N. Y. 
11221.

Prisiuntimui pridedama 50

Iš šio sąrašo išsirinkus tris il
go grojimo plokšteles, moka
ma tik penki doleriai. Atskira 
plokštelė kainuoja 2 dol. (anks
čiau buvo parduodamos po 4 
dol. Norį įsigyti papigintų

Uolversal Sermetanėje 
laidotuvės yra tikėjimo 
paliiK^mas.

plokštelių, prašomi rašyti: Dar- | 
bininkas, 910 Willoughby Avė., j 
Brooklyn, N.Y. 11221.

Persiuntimui pridedama 50 c.

AUTOMOBILIŲ 
PATAISYMO 

ir NUDAŽYMO
reikalais kreipkitės į gerai pa
tyrusius mechanikus, kurie są
žiningai atliks visus darbus.

Mentei & Doren, Ine.
83-12 Coopcr Avenue

Glcndalc. N.Y. 111227
Tel. 894-4188

Išleido lietuviai pranciškonai 
Brooklyne. 479 psL, kietais vir
šeliais. Kaina 7 doL

Labai naudingas priedas pra
dedantiems mokytis lietuvių 
kalbą: Littiuanian Reeder for 
Self-lnstruction. Parengė W. R. 
Schmalstieg ir A. Klimas. Kaina
1 dol.

DARBININKAS 
910 Willoughby Avė. 

Brooklyn, N.Y. 11221

■/ L

Jei planuojate ką pirkti ar 
dovanoti — pirma gaukite ka- 
talogėlius apie rašomas, skaičia
vimo mašinėles, radio, TV, 
magnetofonus ir kit vokiečių ir 
vietinių firmų gaminius su la
bai sumažinta kaina. Klauski
te: J. L. Giedraitis, 10 Barry 
Dr., E. Northport, N. Y. 11731. 
Tel. (516) 757-0055.

KULTŪRINGA NAMŲ APYVOKA

kuris baldas. — Šie ir daug kitų ii 
miegamųjų apstatymui.

importuotų baldų

Vokiški importuoti baldai išimtinai gaunami

ADOLF SCHRAGER’S FURNITURE
336 East 86Ht Street 

(Tarpe 1-mos ir 2-ros gatvių)
Tel. TR 9-0400

Mokėjimo sąlygos pagal pirkėjo pageidavimą

...., y ■

TO PLACE 
YOUEAD

CANCEL OR CHANGE 
Td.: GL2-2923

SERVICE

CANINE OBEDIENCE 
BY-KRAFT 

Housebreaking problems conrection 
obedience trataing results guaran- 
teed. We come to your home — 

TW 7-4447

GENERAL COLLISION 
O. INSURANCE WORK 
412 90th Street Brooklyn

Bet. 4th and 5th Avės.
Expert fast clean work — Call TE 
9-0161 — ask for JOE SCIOSCIA.

RAD’S MOVERS 
2 MEN and VAN 

REASONABLE RATES 
LOCAL MOVERS 

---------  Call 649-1004 —------

TRUCKING on Contract Basis — 
3250 to 3300 per week Manhattan 
and L.I. City only. Šame day Ser
vice. WILLIAM BURKE TRUCK
ING CO. 507 W 52nd Street N.Y.C.

— LT 1-7458

DWAN AUTO BODY INC. Reliable 
expert repairs on collision dariiage 
body & fenders, painting. estimates 
for tasurance. Open 5*/2 days a week 
1404 BlondeU Avė. TA 3-8755 or TA 
3-8003 — ask for Frank Toscano.

EXP OPERATORS 
ON DRESSES

Steady, nice working conditions, 
Work near Home
BARON DRESS 

402 5th Avė Bklyn, Tel. 768-5206

BOOKKEEPING OR AUDITING 
SERVICE for your Payroll and In- 
come Taxes ALGRESS BUSINESS 
SERVICE 120-11 237th SL Cam- 
bria Hts. Serving Brooklyn, Queens 
and Long Island. Call: 528-4966

JOHN COESTER — Oualified Li- 
eensed Contractor for Office, store, 
restaurant and home improvements 
rWe do exc£llent.,work, reasonable 
prices. Call for free estimates — 

VI 9-5803

DISPLAY

B. COLEMAN JONĖS 
INTERIOR DESIGNER 
372 Central Park West 

New York City 
Call 866-6305

We Take Pride inOur Work

A L 1 C 1 A 
BEAUTY SALON

Late Nite Thursday and Friday 
We make women beautiful 
394 Utica Avė., Brooklyn

Tel. 771-8590 Open Sunday

WHITE PLAINS 
FOR HONEYMOONERS 

A Home Away from Home. Every- 
thing for the Honeymoon Couple. 
Catholic Church nearby. Call (914) 
WH 8-5351 — Mrs. Campbell.

METRO CONSTRUCTION CO.
General Contractors, specializing in 
all kinds of work. Hollywood kit- 
chens, finished basements & alter- 
ation work — free estimates. Call 

685-4738

Outstanding Buy Meat & Grocery 
near Pauling. N.Y. Established 75 
years corner lot parkįng & building 
business Ist fl. 2 rented apartments 
2nd floor. Excellent income terriffic 
opportunity 914-878-9992 Eves 914 
BR 9-8416 Asking price 355,000.

Kas norėtų skalbtis Darbininko
pražomas skambinti:

GLanmora 2-2923

LAISVAS KOVOS METAIS

Kviečiame talkon DARBININKUI
DARBININKO administracija iš savo pusės daro visa, 

kad nereikėtų laikraščio kainos kelti. Palyginus su pirmų* 
ja kaina prieš 50 metų, DARBININKO prenumerata šian
dien turėtų būti triguba — apie 10, dol. Tuo tarpu DAR
BININKO skaitytojai gauna laikraštį už 7 dol. Tai pigiau
sias mūsų laikraštis.

Norėdama ir toliau už tą kainą DARBININKĄ išlai
kyti, administracija šaukiasi talkos. DARBININKUI rei
kia naujų skaitytojų. Jų galima rasti, tik reikia pasiū
lyti DARBININKĄ užsisakyti.

Tam tikslui dabar skelbiamas DARBININKO vajus 
ir naujiem skaitytojam daroma nemaža nuolaida.

Kas prisius 2 dol., DARBININKĄ gaus iki šių metų 
pabaigos. Kas prisius 7 dol., gaus 1968 ir 1969 metam. 
Kas suras 5 naujus prenumeratorius, gaus dovanai lietu
viškų knygų už 10 dol.

Kviečiame užprenumeruoti DARBININKĄ sau arba 
artimiesiems, kurie DARBININKO dar neskaito. Para
ginkite draugus bei pažįstamus, kad užsiprenumeruotų 
papigintai arba prisidėkite auka, kad galėtume siuntinėti, 
tiem, kurie nori skaityti, bet negali užsimokėti. Administ-^ 
racija gauna nemažai tokių prašymų iš kitų kraštų ir; 
pačios Amerikos. .. • ■

DARBININKO skaitytojų talka šiais 1968 reikšmingais ' 
metais surasti naujų skaitytojų padės administracijai il-‘, 
giau išsilaikyti nekeliant DARBININKO prenumeratos. 
Jei kiekvienas pasiryš prisidėti prie vajaus ir paieškoti 
naujų skaitytojų, nebus sunku to pasiekti.

Palengvinti išsiųsti prenumeratą, dedama ši atkarpa.* 
Prašome iškirpti, užpildyti ir pasiųsti adresu:
DARBININKAS — 910 WiHoughby Avė., Brootiyn, N. Y. 11221

Prašau siusti DARBININKĄ _____ ____________ «...__  metam *

Vardas ir pavardė ________________ _______ _____________________

Adresas ..................    :____

Laikraštį užsakė ................................. :____ _____________ ______ r_____

Siunčiu už prenumeratą $............... , aukų S................. Viso S-____ _____

GLOBĖ PARCEL SERVICE, INC.
Seniausia firma JAV-se oficialiai autorizuota

V/O Vneshposyltorgo
priimti

DOVANŲ SIUNTINIUS
į Lietuvą ir USSR iš anksto apmokant muitą. Mūsų pri
tyrusių tarnautojų štabas garantuoja klijentams:

TIKSLŲ IR NEKLAIDINGĄ PATARNAVIMĄ.
GREITĄ IR SAVO LAIKU SIUNTINIŲ 
IŠSIUNTIMĄ.
VISI SIUNTINIAI APDRAUDŽIAMI PAGAL
VISĄ SIUNTINIO VERTŲ.
IŠRŪPINAME GAVĖJO PARAŠĄ APIE 
SIUNTINIO GAVIMĄ.

GLOBĖ PARCEL SERVICE, INC.
yra autorizuota firmos PODAROGIFTS, INC. priimti do
vanų užsakymus Sovietų gamybos prekėms ir piniginiams _ 
certificatams.

UŽSAKYMAI PAGAL PASIRINKIMĄ. 
‘ĮSITIKINKITE PATYS!

Aplankykite bet kurį mūsų skyrių JAV didesniuose mies- - 
tuose, kur jūsų patogumui yra didelis prekiif^asirinkimas. -

GLOBĖ PARCEL SERVICE, INC
716 Walnut St., Philadelphia, Pa. 19106; Tel. 215-925-3455 :

PIRMAUJANTI DEŠRŲ PREKYBA NEW YORKE 
VOKIŠKOS SPECIALYBES

SCHALLER & WEBER
AUGŠCIAUSIOS KOKYBES PRODUKTAI

Mūsų krautuvėse geriausios dešros 
Kelionei ir TV užkandžiai — kumpiai, įvairiausios mėsos, lietuviška duona ir kiti produktai

Užeikite — įiUiktnile!

9 DIDŽIULES KRAUTUVES 9
New Yorke: 1854 Snd Avė. (85-06 M.) — TR 9-3047 
Ridgewoode: 56-54 Myrtle Arame — VA 1-7068 
Altarijoje: 28-28 8teinway Street — A8 4-3210 
Florai Perk, L.I.: 250-17 HIIMde Avė. — 343-6116 
E. Nartfepert, UI.: 250-A Lark FteM Rd. 516-757-0801

FrankHn 8q^ L.I.: 981 Hcmpstead Tpxe. — 437-7677 

Flwhing«: 41-06 Main Street — Hl 5-2552 

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

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

SKYRIAI:
PHILADELPHIA, Pa. 19123 — 632 W. Girard Avė. WA S-SKTS 
BALTI MORE, Md. 2122* — 3206 Eastern Avė. DI2-2374

AN 8-8764 
FR 6-6399 
BE 5-7788 

486-1836 
TA 5-7560 

ELIZABETH, N J. 07206 — 943 Elizabeth Avė. 354-7608
HAMTRAMCK, Mich. 48212 — 11415 Jos. Campau Avė. 365-6350 
KANSAS CITY, Kan. 66102 — 18 So. Bethany AT 1-1757
LOS ANGELES, Cal. 90026 — 2841 Sunset Blvd. 382-1568
MIAMf, Fla. 33138 — 6405 Biscayne Blvd. FR 9-8712
MlNNEAPOLiS, Minn. 55414 — 217 E. Hennepin Avė. FE 2-4908 
NEW BRITAIN, Conn. 06052 — 97 Shuttle Meadow Avė. 24-0829 
OMAHA, Nebr. 68107 — 5524 So. 32nd Street 
PARMA, Ohio 44134 — 5432 State Road 
PITTSBURGH, Pa. 15222 —346 Third Avenue 
ROCHESTER, N.Y. 14621 — 683 Hudson Avenue B A 5-5923
NEW YORK, N.Y. 10003 — 101 First Avenue OR 4-3930
SAN FRANCISCO. Cal. 94122 — 1236 9th Avenue LO 4-7981 .
SEATTLE, Wash. 98103 — 1512 N. 39th Street ME 3-1853
SOUTH RIVER, NJ. 08882 — 168 Whitehead Avė. 257-2113 
SPRINGFIELD, Mass. 01103— 1840 Main St. 736-9636 RE 4-8354 . 
WORCHESTER, Mass. 0160* — 82 Harrison St. 798-3347
TRENTON, NJ. 08611 — 730 Liberty Street LY 9-9163
VINELAND, N.J. 08360 — Parish Hali, West Landis Avė. 691-8423

SO. BOSTON, Mass. 02127 — 390 West Broadvvay 
CHICAGO, III. 60632 — 4102 Archer Avė. 
CHICAGO, III. 60622 -— 2242 W. Chicago Avė. 
CLEVELAND, Ohio 44119 — 787 E. 185th Street 
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A.LRJC Motorų Sąjungos 
53-čiai kuopai Lindene šiemet 
sueina 50 metų nuo jos susior- ŽINIOS

Kristaus Karaliaus šventos 
minėjimas bus šį sekmadienį, 
spalio 27 d., 12 v. tuoj po su
mos, Maspetho lietuvių parapi
jos salėje, 64-14 56 Rd., Mas- 
peth. Bus dr. Domo Jasaičio pa
skaita ir muzikinė dalis. Ren
gia A L R K Federacijos 
Yorko ir New Jersey apskritis 
ir kviečia visus dalyvauti. Jau
nimo organizacijos kviečiamos 
dalyvauti su vėliavomis.

Liet. Fronto Bičiulių New 
Yorko skyriaus susirinkime spa
lio 18 buvo atsilankęs svečias 
kun. dr. J. Vaišnora, kuris po
kalbio formoje įdomiai papasa
kojo apie lietuvių koplyčios sta- 
tymą šv. Petro bazilikoje Vati
kane, apie Vatikano ir Sovie
tų Sąjungos diplomatinius san
tykius, apie lietuvių gyvenimą 
Romoje, naujo vyskupo galimy
bes. Susirinkime aptarti apygar
dos suvažiavimo reikalai.

Pranas Grušas, matematikas, žinantieji ką nors apie-jį pra
šomi parašyti Darbininkui: iš 
kur jis kilęs, ką rodydavo ir 
kur apsigyveno.

Karių ramovė lapkričio 30 
rengia kariuomenės šventės mi
nėjimą. Ta proga Kolumbo vy
čių salėje Woodhavene rengia
mas balius su minėjimo progra
ma.

Darbininkas kitą savaitę dėl 
Visų šventųjų šventės išeis tik 
vieną kartą — trečiadienį.

Nepamirškite spalio 26, šeš
tadienį, eidami gulti savo laik-

3 vaL popiet bus aukojamos 
mišios už gyvas ir mirusias na
res. Mišias aukos kun. P. To
toraitis šv. Teresės bažnyčioje, 
CHnton St ir Route 1, Linde- 
ne, N. J.

Iškilminga vakarienė bus 
Lietuvių Laisvės salėje, 340 
Mitehell Avė., 4:30 vaL . po
piet Meninę, programos dalį at
liks žinomi ir visų mėgiami 
solistai Irena Stankūnaitė ir 
Liudas Stukas. Akomponuos

LFB rytų apygardos suvažiavi
mas šaukiamas lapkričio 9 New 
Yorke Maspetho lietuvių para
pijos salėje. Pradžia 1 vaL po
piet Pirmas posėdis skiriamas 
organizaciniam reikalam, 3:30 
v. popiet bus viešas simpoziu
mas tema — PLB penkmečio prof. Juozas Stankūnas. Daly- I 
planas nuo m seimo iki IV sei
mo. Referentais bus A. Saba
lis, V. Volertas, J. Gailiušytė- 
Viesulienė, moderatoriumi — 
V. Vaitiekūnas. Vakare 7:30 v. 
toje pačioje salėje — partizanų 
prisiminimas, vakarienė, šo
kiai. Bilietus iš anksto galima 
gauti pas platintojus šiuo ad
resu: A. Kregždys, 85-39 90 St 
Woodhaven, N.Y. 11421, tel. 
846-0510.

Pirmo, pasaulinio karo me
tais po Amerikos lietuvių kolo
nijas važinėjo Račiūnas, rody
damas “judamus paveikslus”.

vaus ir Birutės moterų sekste
tas, vedamas S. čerienės-Mulks.

Kalbės gerai žinoma sąjun- 
gietė Marijona Jokūbaitė iš j 
New Haven, Conn. Ji yra Il
gametė Moterų Sąjungos veikė
ja ir buvusi centro pirmininkė, 
dabar einanti direktorės parei
gas.

Vakarienės bilietas — 5 doL 
Prie durų bilietai nebus parduo
dami. Patartina juos įsigyti 
prieš lapkričio 1. Informacijų 
reikalu kreiptis į kuopos pirmi
ninkę Agnės Liudvinaitienę, 
14 Palisades Road, Linden, N. 
J.Telef. (201)486-8031.

Korespondentė

Toronto Prisikėlimo parapijos studentų choro dalis— mergaičių choras. Diriguoja kun. Br. Jurkšas.

gyvenąs St. Jose, California, 
šią savaitę su šeima atvyksta į 
New Yorką pasisvečiuoti, čia 
jis yra gyvenęs prieš keliolika 
metų.

Aidų žurnalas dėl staigios 
brolio Didako Pauliukaičio mir
ties buvo susivėlinęs. Brolis Di- 
dakas Pauliųkaitis buvo spaus
tuvininkas, spausdino visus žur
nalus ir knygas pranciškonų 
spaustuvėje Brooklyne. Jam 
minis, teko persiorganizuoti, 
žurnalas jau atspausdintas ir 
šią savaitę išsiuntinėjamas skai
tytojam.

Laikrodininkas specialistas, 
lietuvis, išmokęs šio amato 
Šveicarijoje, taiso įvairių rūšių 
ir firmų laikrodžius. Darbas at-

Padėka
LKM Sąjungos 29 kuopa spa

lio 6 surengė savo metinį pa
rengimą, kuris praėjo gražioje 
jaukioje nuotaikoje. Svečių bu
vo iš visų apylinkių.

Dėkojame kleb. kun. J. Alek- 
siūnui už globą ir tartus žo-

1 džius, buvusiam kleb. kun. N. 
Pakalniui — už tam momen
tui pritaikytą žodi; kun. L. Bu- 
dreckui už skaitytą paskaitą, ku- 

...... ■ ri0!6 paryškino Bažnyčios sam- 
rodžius atsukti vieną valandą P^tą; tėv. Petrui Baniūnui už 
atgaL Tą naktį baigiasi vasa- 
ros šviesos taupymo sezonas.

liekamas naujausiais metodais 
ir pačiom naujausiom priemo
nėm. Sureguliavimas veltui. Pa- 
siteiraukit prieš pirkdami nau
jus ir apsisaugoki! nuo nesą
žiningų pardavėjų. Adresas: Jo
no Pašukonio knygynas, 94- 
17 Jamaica Avė., Woodhaven, 
N. Y. (Woodharven Blvd. sto
tis). Darbo vai nuo 9 ryto iki 
6 v.v. Tel. HI1-7747.

atsilankymą; dvasios vadui ku
nigui A. Račkauskui, pagelbė- 
jusiam rengti šventę ir pasaky
tą žodį; Petrui Sandanavičiui, 
pravedusiam programą.

Nuoširdus ačiū O. Pestinik, 
kuri taip tvarkingai pravedė

. ■ Ridgowoode išnuomojamas 
butas iš 5 kambarių. Centrali- 
nis apšildymas. Prieinama kai
na. Skambinti tarp 6-7 vaL va- loteriją. Dėkojame ir jai pagel- 
karais tel. EV 2-9443.

Lietuvių rajone parduodamas 
3 šeimų namas. Naujas gazo 
šildymas. Arti Jamaica trauki
nio Crescent. stoties. Vienas 6 
kambarių butas jau laisvas. Ki
tų dviejų Imtų nuoma paden
gia visas išlaikymo išlaidas, mo
kesčius ir skolą. Skambinti po 
7 vai. vak. (516) 536-4484.

bėjusiem: M. Mačienei, P, San
danavičiui.

Dėkojame E. Sandanavičie - 
nei už pagalbą rengiant salę; 
bilietų platintojom ir šeiminin
kėm: P. Laurynaitienei, A. Šmi
tienei, T. Bakšinskaitei, S. Ro
kienei, E. Kezienei, P. Strimai
tienei ir visiem svečiam už da
lyvavimą parengime.

Valdyba

Studentų choras sutraukė daug žmonių į Darbininko vakarą
šeštadienį, spalio 19, įvykęs

Darbininko koncertas sutrau
kė gana daug publikos. Diena 
buvo baisi — lijo ir lijo. Salė 
irgi sunkiai surandama, bet 
štai per 500 žmonių klausėsi 
Toronto Prisikėlimo parapijos 
studentų choro. Tas choras ir 
sutraukė visus. Visiem buvo į- 
domu, kaip jis dainuos.

Chore dainuoja 58. Visi jau
ni, paskutiniųjų klasių aukštes
niosios mokyklos mokiniai, stu
dentai. Dirigavo kun. Bronius 
Jurkšas, akomponavo L indą 
Marcinkutė (trečios kartos Ka
nados lietuvaitė).

Visiem pasiliko mįslė, kaip 
vadovas kun. Br. Jurkšas suge
ba tuos žmones pritraukti prie 
choro. Turi kažkokią stebuklin
gą lazdelę, kuri suveda juos vi
sus repeticijom ir darbui.

Choro padirbėta
Jis susidainavęs, susidraus- 

minęs, lankstu^ ir jautrus di
rigento mostui^ Balsai gražūs. 
Jaunystė ir entuziazmas dar 
juos neša.

šešiolikos dainų programa
Į sceną išėjo apsirengę kon

certiniais drabužiais: mergaitės 
baltom ilgom suknelėm ir rau
donom rožėm prie krūtinės, vy
rukai su raudonais švarkais, r 

Dainavo pirma bendrai šias 
dainas: Mes su rūtom — 
Andriulio, kur lūgūs laukai 
Tallat -Kelpšos, Oi tu ieva, 
vužė — liaudies daina —
Petrausko, Tykiai, tykiai —N. 
N. (šią dainą solo dainavo 
akompaniatorė Linda Marcin
kutė, kuri tuo pačiu metu

ir chorui dirigavo, pianu paly- konų provinciolas, tarė žodį 
dėjo kun. B. Jurkšas), Drink- apie Kultūros židinio statybą, 
ing Song iš “The Student Prin- Jis priminė, kad šis jaunimas 
ce” — S. Romberg.

Mergaičių choras padaina
vo: Rūtelių darželis — J. Šve
do, Barkarolė iš “Hoffmanno 
pasakų” — muz. J. Offenbacho 
(baletą šoko R. Kryžanauskai- 
tė), Rid — Rito A. Raudonikio, 
Plaukia sau laivelis — St. Šim
kaus.

D.

ie-
M.

NIXONj -1 PREZIDENTUS!
RICHARD M. NIX0N4 š-m. lapkričio 5 išrinkime Jungtinių Amerikos Valstybių Prezidentu!

Kodėl?—Nes:

NKONAS iš visų kandidatų turi daugiausia valstybinės patirties, kurioje parodė danginusia 
sveikos politinės, ypač komunizmo atžvilgiu, nuovokos ir veikios — būdamas nuo 1946 JAV 
kongresmanu, nuo 1950 senatorium, nuo 1952 iki 1960 JAV viceprezidentu.

NKONAS išeitį iš dabartinės padėties mato realią — derantis su Sovietais ir kitais komunistais 
iš pozicijos savo jėgos pajautimo, ne iš nunvertinimo ir Amerikos jėgų nusilpninimo.

NKONAS Sovietų pavergtuosius visad vertino, kaip geriausius JAV sąjungininkus.

Lietuvi, kuriam rūpi viduje tvaria, JAV-ių prestižas ir saugumas, pasipriešinimas sovietinei ag-

’ LIETUVIAI UŽ NIXON-AGNEW: UTHUANIAN-AMERICANS FOR NIKON-AGNEW:
V. Abraltis
Prel. J. Balkonas
Adv. V. Banelis
VL BarCiauskas
Adv. SL Bredes Jr.
Inž. Ant. Bobelis
E. Cekienč
M. Galdikienė
Inž. J. Gaslltūnas
St. Gudas
V. JonuSkaitė-Leskaltienė
Inž. Z. 2. Jurtai
J. Juodis
K. ir M. Karečkai
Raim. Kartas
Rom. Kezys
St. Krurtnskas
Inž. K. Miklas
P. MinkOnas
P. Montvila
V. Paprockas MD.

Br. A. Radrtranaa JLD. 
Ini. A. Sabalis 
Ini. VjrL Radstranaa 
A. SaoikM 
3. Struaaa 
NutUrtamiU 
A. Vakarti* 
L. Virbickas 
Prut Dr. A. Vacys 
P. Wytsnus 
Vlt. tr M. taksiukai 
Int. J. Ardys 
J. Jurkus 
Prof. dr. A. Klimas 
Prof. dr. A. MusMHs 
Kun. V. DabuMs
I. Giedrikion* MJD. 
Int. SL GMrflds 
A. Gudus
Int. J. Ic.Dllai 
P. Lasys
J. Psram

J. Paknya

V. Kraikas

J. Gailesį DJD.S.

G. Karosas

IEŠKOMI ĮPĖDINIAI

Petras Dangveckas, Ameriko
je žinomas kaip Frank Krugel, 
arba jo artimieji gali gauti virš 
dešimties tūkstančių dolerių, 
jei tuojau atsilieptų. Yra ži
noma, kad Petras Dangveckas, 
sūnus Christopo ir Apolonijos, 
gimė Lietuvoje 1886 balandžio 
5, turėjo seserį Oną, į J.A.V. 
atvyko 1902 ir apsigyveno New 
Yorke, bet nuo 1958 jo pėdsa
kai dingo. Daugiausia dirbo ke
pyklose.

Dangvecko artimieji arba 
apie juos žinantieji malonėkite 
rašyti Lietuvos generaliniam 
konsulatui New Yorke tokiu 
adresu: Considate General of 
Lithuania, 41 West 82nd St., 
New York, N.Y.. 10024.

Duetą — Du artistus — P. 
Alkantaro — padainavo K. Ja- 
siūnas ir D. Sablinskas. Daina 
komiška, ir jie interpretavo, pri
sitaikydami prie dainos rit
mo, pamėgdžiodami amerikie
tišką interpretaciją ir šokį.

Pabaigai mišrus choras atli
ko: Balandžiai — K. Kavecko, 
Pradės aušrelė aušti —harm. 
B. Būdriūno, šiltas gražus ru
denėlis — J. Gruodžio, Motu'š, 
motuše — liaudies daina — M. 
Petrausko, Karvelėlis — č Sas
nausko (solo L Marcinkutė), 
Vergų choras iŠ “Nabuko” — 
G. Verdi.

Dainavo choras be pertrau
kos. Dainavimas užėmė trupu
tį daugiau nei valandą. Iš visų 
dainų geriausiai nuskambėjo: 
Oi tu ieva, ievužė ir Balandžiai.

Kodėl himnai?
Kažkodėl choras pradėjo 

Amerikos himnu, čia neįpras
ta, kad taip koncertus pradė
tų. Paskui teko per visą kon
certą bijoti, kad neužmirštų 
baigti Lietuvos himnu. Pabai
gai ir jis buvo pagiedotas.

Sako, ten Kanadoje viskas 
pradedama himnu. Na, kita ša
lis, kiti papročiai, kita karalie
nė. čia gi “šteitai” — prie kon
certo eina tiesiai. Manau, kad 
toks paprotys patriotizmo nesu
mažina niekam.

Apie šviesas
Choras mėgo apsišviesti — 

pakeisti šviesas, tai raudoną, 
tai melsvą, violetinę, čia gal
irgi Kanados paprotys. Tokiam - 
chorui reikėtų atsisakyti to 
šviesos efekto. Choras toks jau
nas, tai ko bijoti parodyti cho
ristų veidus. Jei ten dainuotų 
vyresni žmonės, tada gal būtų 
šioks toks pasiteisinimas.

Kai pakeičiama šviesa, dai
nos nuotaikos neišryškinama .

; Prie tos šviesos pirma reikia 
priprasti, o kai pripranti, žiū-

’ rėk, jau kita šviesa. Tas švie
sų kaitaliojimo beprasmišku
mas pasirodė per “Barkaro
lę”. Sceną pritemdė mėlynai,

Bostono moksleivių ateitinin
kų susirinkimai įvyksta spa
lio 27, sekmadienį: jaunių — 
pas p. Aleksonius, 63 Home 
Park Rd., Braintree, Mass.; jau
nesnių moksleivių — pas p. 
Ivaškas, 61 Alban St., Dorches- 
ter, Mass.; moksleivių — pas 
p. Vasius, 132 Rosemary Rd., 
Dedham, Mass.

Lietuvių radijo valanda Bos
tone veikia jau daug metų. Jau 
antri metai, kai jai vadovau
ja vilnietis advokatas Petras 
Viščinis. Radijo valandėlės lie
tuvių kalba atlieka didelį lie
tuvybės išlaikymo darbą. Jų iš
laikymui reikia lėšų, šios va
landėlės išlaikymui parengimas 
“Šurum-Burum” yra spalio 27 
Lietuvių Piliečių D-jos audito
rijoje So. Bostone. Programo
je: Juliaus Gaidelio sekstetas. 
Veiks baras, bus šokiai. Lietu
viai klausytojai turėtų padėti 
išlaikyti tą programą. Tą atliks 
atsilankydaipi į šį parengimą.

TĖVAS J. VENCKUS 
BOSTONE VES-MISIJAS

Pagaliau po dviejų metų vėl 
sulaukėme savoje parapijoje 
So. Bostone lietuviškų misijų. 
Jos prasidės spalio 27 ir baig
sis lapkričio 2. Be to, atskirai 
bus pamokslai moksleiviam.

Tokios misijos šiuo metu yra 
reikšmingos ne tik religiniu, 
bet ir tautiniu atžvilgiu. Jei ne
bus lankomos lietuviškos pa-

toks išaugo Toronte todėl, kad 
ten yra jaunimo namai.

Tarpe buvo dar du kažkokie 
skaitymai. Bet ką skaitė, deja, 
neteko girdėti, nes nebuvo 
garsiakalbių, o mergaitė nedrį-

' so garsiau prabilti. Vieni sako, 
kad buvo Nixono telegrama, ki
ti tvirtina, kad Humphrey. Taip 
ir neteko sužinoti, kas ką skai
tė. Kas buvo antras raštas? (Gal 
PLB pirmininkas J. Bachunas 
sveikino Darbininką ir dėkojo, maldos — apmirs lietuviškos 
kad taip rėmė seimą!)

Dėkui už koncertą
Pabaigus koncertą, po 

bisavimų į sceną užkopė 
Petras Baniūnas, Darbininko 
administratorius. Už jo stovėjo 
nuolatinės rėmėjos su gėlėm. 
Po gėlių puokštę įteikta pianis
tei, baleto šokėjai, gi choro va
dovui — knyga.

Tėw Petras Baniūnas aiškiai
ir paprastai padėkojo už daina, JT ^^^"^^"^0- 

dyą, kad nesibijojo atvyk* se aHks0 medalįu ja baj ė 
U tokj ilgą kelią, ir pnsimine 1916 Voroneže. Teologė studi* 
kultūros zidnų. Baigė trumpą 
žodeli, visus kviesdamas vaišin
tis ir linksmintis.

Visa programa su kalbom diplomą, 1944 baigė medicinos 
užtruko apie pusantros valan- fakultetą Miunchene. Gerai mor 
dos. Pilnai užtenka šeštadienio 
vakaro koncertui, kai po jo ei
na šokiai, vaišės.

Šokiai buvo, daug kas šoko, 
svečiavosi iki vidurnakčio.

Visi apsidžiaugė choru, jo 
gražia jaunyste, pasidžiaugė, 
kad choras lietuviškas. Ir visi

visų
Tėv.

parapijos. O su jom tada iš
nyks ir stiprūs lietuviški židi
niai.

Tad kviečiami visi kuo gau
siausiai dalyvauti šiose misijo- 
se-rekolekcijose, nes jei nebus 
žmonių, tokios misijos lietuvių 
kalba gali būti paskutinės.

Misijas ves Tėv. J. Venckus, 
S. J. Jis yra didžio išsilavinimo 
žmogus, baigęs net tris fakulte
tus. Jis yra žemaitis veiviržiniš-

javo Kaune ir baigė 1927 Olan
dijoje. Po to Kauno universite
te studijavo biologiją ir gavo

ka 9 svetimas kalbas.
Mokytojavo Kauno jėzuitų 

gimnazijoje ir buvo gimnazi
jos inspektorius. Vėliau visą lai
ką profesoriavo: 4 metus Mad
rido universitete, 3 metus 
Scranton, Pa., 3 metus Wash- 

** ingtone ir 13 metų Montevi- 
pasidrąsino ir svečius padrąsi- ^e0, Urugvajuje. Ten dėstė bio- 
no — dainuokite. Jum ši kelio- 
nė pareikalavo daug darbo, o 
su darbu pamatėte, kaip reikia 
tobulintis.

Choras, pernakvojęs naktį, iš- 
sigiedrinusį sekmadienį lankė

milO PROGRAMOS tartum mėnesiena paliestų van-
UetavM Attimlnimv RMlto Valanda 

NEW YORKE

logiją, buvo įrengęs laboratori
ją ir vadovavo vėžio ligos, tyri
nėjimam. Planuoja įsirengti la
boratoriją ir dabar statomam 
Jaunimo centre Chicagoje.

Dar Lietuvoje būdamas, jis 
New Yorko miestą, buvo už- Jau sėkmingai vedė rekolekci- 
ėjęs net i Radio City ir vakare moksleiviam, studentam ir 
išvyko i Torontą. inteligentijai. Kalbėjo jis ir

(p j j Amerikoje, ir Urugvajuje, ir 
kituose kraštuose lietuvių ir ki
tataučių visuomenei.

Newaik N-I.
Pagerbtas Newerko lietuvių 

parapijos klebonas
kun. Jonas Schamus, kuris 

1938 birželio mėn. buvo įšven
tintas į kunigus ir paskutiniu 
laiku buvo Keamy — Harrison, 
N.J., lietuvių parapijos klebo
nas, dabar yra perkeltas į Netv
arko lietuvių parapiją klebonu. 
Spalio 20 Newarko lietuvių pa
rapijos salėje, lietuvių organi
zacijų atstovų nutarimu, daly- arko lietuviai juo patenkinti, 
vaujant virš 300 žmonių, jis Pasitiki ir jo ateities darbais, 
buvo pasveikintas ir gražiai pa
gerbtas. Naujam klebonui pa- kurią atliko 
linkėta laimės, geros sveikatos 
ir geriausio pasisekimo garbin- 

c.<u ^vas®ninko tarnyboje, ke-
O visai kas kita buvo, kai ^tuvių dvas^ į kilnybę 

choras dainavo pilnom švie - ^uvy^-
som. K karto linksmiau ir gn* 
jjau nuoširdžiai padėkojo už gerus

linkėjimus ir sveikinimus. Jis 
Girdėti Ir negirdėti žodžiai “
Chorui persigrupuojant, Tėv. Yra gimęs ir augęs Newarte, bonas Jonas Scharnus.

Leonardas Andriekus, pranciš- taip pat čia ir mokęsis. New- A. S. TročiokM

ED. PODOLAK 
and his 

MERRY MUSICIANS 
orkestras

groja įvairius pramoginius Šokius.

Vadovas Vytautas Prapuolenis
Kreiptis: 46 Tatman St. VVorcester. 
Mass. 01607 — Telęf. 756-2213

denis, štai mergina šoka bale
tą. Gaila, kad jos neįžiūri. Ma-

Mtacfientais nuo 5 iM « vai. wevd taj tik, kad kažkas juda, bet 
1330 KH. 97V Mą.Pm. Direktorių* . . • .
Dr. Jokūbas J. Stukas. 1O1S Seklei- ka‘P Ju“a» než,nai PinnOSlOS 
fer Rd. HIDside, NJ. 07205; tek 201- 
289-6878.

eilės paskui tvirtino, kad šoko 
gerai. Na, reikia jais tikėti.

Laisves žiburys — WEW YORK — 
Lietuvių ir anc*> kalbomis aetana- 
(Seniais 9-10 vaL ryto WHBI 105.9 
FM banga. Vsd*jal: Antanas Mažei-

Buvo ir meninė programa. 
Dvi mamytės it 

dvi dukrytės”. Jos sugiedojo 
Amerikos ir Lietuvos him
nus ir tris liaudies dainas. Pro
gramą pravedė Kazys Šipaila ir 
kun. P. Totoraitis, kuris buvo 
susirgęs, bet pagerbimo dieną 
grįžęs iš ligoninės. Dalyviai bu
vo patenkinti, kad nebuvo kai- 

gražiai vartoja lietuvių kalbą, bu: kalbėjo tik pagerbtasis kle-


