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Kai ganytojai virsta piemenimis ... 
Per dešimtmečius nė viena enciklika nesulaukė tokias 
opozicijos kaip pop. Pauliaus Humanae Vitae

Popiežiaus Pauliaus VI en
ciklika “Humanae vitae”, pa
skelbta liepos 25, kaip Vokieti
jos vyskupų konferencija savo 
rašte pasakė, “susilaukė tokios 
opozicijos kaip nė viena kita 
per paskutinius dešimtmečius”.

ritėtas, tai žmogžudys galės tei
sintis, kad jo sąžinė leido jam 
ir vogti ir užmušti. Vyskupų 
pareiškimuose asmeninė sąži
nė yra atremta j "dieviškąją 
teisę", kuri padeda orientuotis 
žmogaus protui ir padeda jo są

Europos scenoje pagrindinis aktorius tebėra Maskva
žinei daryti sprendimus.

Varšuvos komunistę konferencija su vienybes reikalavimais. 
Rumunijos pritildymas. Intrygos dėl Makedonijos. Nato-— 
mato ir laukia.

BUKARESTE jaučia, kad Čeko
slovakijos likimas pirmiausia 
gali ištikti Rumuniją, kuri 1967 
užmezgė diplomatinius santy
kius su vakarų Vokietija ir ty
liai su ja prekiauja. Tačiau. 
Maskvos spaudžiama, Rumuni
ja pristabdė ryšius su Vokieti
ja — Vokietijos kultūrinę pa
rodą Bukarešte atidėjo.

Vengrija, kuri buvo mėginu
si tarpininkauti tarp Maskvos 
ir Prahos ir paveikti Dubčeką. 
kad jis prilaikytų liberalizaci- 
jos reformas, pati dabar taip 
pat pritilusi, "kai Lenkija ir ry
tų Vokietija siautėja su Mask
vos šūkiais.
MASKVOJE, kaip informuoja 
Chr. Sc. Monitor, neslepiamas 
siekimas sutempti ne tik sate
litus, bet sustiprinti ir veržimą
si i Viduržemio jūrą. Admir.

Europa yra virtusi scena, ku
rioje reiškiasi žymieji ir nežy
mieji politikos aktoriai. 
VARŠUVOJE 39 komunisti
nių partijų konferencija. Joje 
pareikštas noras atstatyti ko
munistinę vienybę pagal Mask
vos valią. Vienybės reikalas la
biausiai pašlijo po Čekoslovaki
jos invazijos. Lapkričio 11 Len
kijos Gomulka penkių valandų 
kalboje kritikavo Vakarų ko
munistines partijas, kam jos 
smerkia Čekoslovakijos invazi
ją; kam tiki Vakarų demokrati
ne santvarka ir nori ją primes
ti Sovietų Sąjungai bei jos są
jungininkam. Liepos 12 Sovie
tų Brežnevas skatino kuo sku
biausiai atstatyti visų komunis
tų partijų vienybę ir “sustip
rinti ofenzyvą prieš imperializ
mą”, jo atstovais laikydamas Smirnov Krasnaja Zvezda laik- 
Ameriką ir vakarų Vokietiją. 
Kitų kraštų atstovai skatinimą 
apėjo tylom, nors visi jaučia, 
kad Brežnevo plano nevykdy
mas gali grėsti kai kam to-

Maskvos paskatinta, Bulgarijos 
spauda sustiprino pretenzijas Į 
Jugoslavijos valdomą Makedo
nijos dali, kurioje gyvena 2 
mil. Savo ruožtu Graikija, kuri 
turi Makedonijos dali su 1 mil., 
paskutiniu laiku gerai sugyve
no su Jugoslavija. Tačiau da
bar pajuto, kd Maskva per vie
tos komunistus kursto intrigas 
dėl Makedonijos ir tarp Grai- 
kijos-Jugoslavijos.

BRIUSELYJE — tuo pat metu 
posėdžiaujanti Nato konferen
cija matė anuos pagrindinio ak
toriaus ėjimus i Viduržemio 
jūrą. Tenutarė sustiprinti ste
bėjimą. Lapkričio 12 gen. L.L. 
Lemnitzer ragino Nato narius 
sustiprinti savo karinį pasiruo
šimą ir karinę jėgą, nes kitaip 
dabartinė padėtis provokuoja

Makedoniją sovietai nori paversti ginčo obuoliu Balkanuose

po Čekoslovakijos tolimesnę at- 
resiją. Tokis Amerikos ragini
mas nebepirmas. Iš apsaugos 
sekr. Cliffordo ir kitų pareiški
mų matyt, kad Amerika prie 
to stiprinimo prisidės tada, kai

pačios Europos valstybės imsis 
iniciatyvos. Bet jokių ženklų 
Europoje nematyti tokiai ini
ciatyvai, nors ir Prancūzija jau 
aliarmuoja, kad Sovietai Įsistip
rino Alžire.

rašty atvirai ragino Įsistiprinti 
Viduržemio jūroje; tai “garan
tuos taiką”. Kelyje į Vidurže
mio jūrą siekia chaoso tarp Bal
kanų valstybių — kelia intri-

AMERIKA SAIGONUI: jei jūs ne—tai apsieisime ir be jūsų

je. užėmimu.

Prahoje po lapkričio 7 ir 10 užsienio korespondentus: užda- 
demonstracijų prieš Sovietus rė savaitinį “Politika” laikraš- 
min. pirm. Černik paskelbė tj, kuris buvo kritikavęs Sovie

tus.draudžiąs studentų numatytą 
mitingą šį sekmadienį; suvar
žė išvykimą užsienin; išvarė 9 NIXONAS IR WARRENAS

Nato ar Maskva?
Nato asamblėjoje Amerikos 

kongresmanas P. Findley, už
sienių komisijos narys. įspėjo 
dalyvius, kad prezidentas Nixo- 
nas daugiau svorio skiria Nato 
nei santykiam su Sovietais. Tik 
sustiprinus Nato pajėgumą bū
sią kalbamasi apie viršūnių kon
ferenciją su Sovietais.

prezidentas Nixonas laikysis tra
dicijos — prezidento priesaiką 
duos vyr. teismo pirmininkui 
Warrenut Paskui .. .jį atleis. 
Warrenas yra 77 metų ir Įtei
kęs prezidentui Johnsomri pasi
traukimo raštą. Raštas galioja 
ir naujam prezidentui atėjus. 
Tarp kandidatų į naujus teis-

vęs kandidatas Į prezidentus 
Dewey.

Kelionė į mėnulį 1969 viduryje
— Astronautai su Apollo 8 

keliaus apie mėnuli per Kalė
das. Pradės kelionę gruodžio 21 
ir baigs gruodžio 28. Jiem už
davinys apskritsti mėnuli 10 
kartų 70 mylių atstu, nufotogra
fuoti ir grįžti.

uždarymo klausimą 
spręsti konstitucinis 
Karisruhe.

— Vokietijos vidaus reika
lų ministeris pasiūlė uždaryti 
nacionalistų demokratų partiją, 
kuri turinti 40,000 narių. Bai
minamasi. kad po 11 mėnesių, 
kai bus rinkimai, partija galin
ti laimėti Įtiek atstovų ir su
gadinti Vokietijos vardą — 
duoti medžiagos kaltinimam, 
kad atgimsta nacizmas. Tačiau 

tegali 
teismas

Uždarymo labiau
siai nori soc. demokratai.

— Bonnos vyriausybė lapkri
čio 12 įspėjo Amerikos, Ang
lijos ir Prancūzijos atstovus 
apie naują galima komunistų 
provokaciją dėl vakarų Berly
no.

— Lėktuvų stiuardesės ga
lės būti ir ištekėjusios. Lig šiol 
ištekėjusios turėdavo pasitrauk
ti. Stiuardesių Amerikos oro 
linijose esą 5,000.

Dėl jos pasisakė ganytojiniais 
laiškais Olandijos, Vokietijos, 
Austrijos, Belgijos, Kanados, 
Prancūzijos, Amerikos vysku
pai.

Dieninė spauda encikliką ir 
pasisakymus dėl jos taip išgar
sino ir sudarė tokią opiniją, 
kad vyskupai esą atmetė popie
žiaus enciklikos nurodymus; 
vyskupai esą paskelbę savo for
mulę dėl gimimų kontrolės var
tojimo: "Nuo kiekvieno as
mens sąžinės priklauso apsi
spręsti, ar gimimų kontrolės 
vartojimas yra nuodėmė ar ne" 
(N.Y. Times lapkričio 12).

.Asmens sąžinė, asmens apsi
sprendimas virto pagrindiniu 
matu. Tačiau pažymėtina, kad 
formulėje apie “asmens sąži
nę” praleista iš vyskupų pasi
sakymų mažutė dalis — dalis, 
kuri Vokietijos vyskupų laiške 
nusakoma taip: “Mes turime 
pripažinti, kad galutinis spren
dimas duoti naują gyvybę pri
klauso nuo tėvų, ir jie turi pa
daryti sprendimą Dievo akivaiz
doje".

Prancūzijos vyskupų pareiš
kime, paskelbtame La Croix, 
tas sąžinės reikalas šiaip aptar
tas: “Enciklika laiko, kad krikš
čioniškosios poros turi paklusti 
savo sąžinei ir kad jie turi su
siderinti su dieviškuoju įstaty
mu".

Jei atkreipsime dėmesį į čia 
pariebintus žodžius, bus aišku, 
kad tiek Vokietijos, tiek Pran
cūzijos ar Belgijos vyskupų pa-~ kupai bei kunigai to Įspėjimo 
reiškimuose “asmeninė sąžinė” paisė. Iš to išaugo pagarsėję 
nėra palikta viena sau kaip ga- dideli konfliktai...
lutinis autoritetas. Jei “asmeni- Pagarsėjęs labiausiai ir dabar 
nė sąžinė” būtų galutinis auto- suaktualintas iš naujo Washing- 

tono konfliktas tarp arkivysku
po ir jo kunigų. Apie 40 ku
nigų viešai pasiskelbė nesutin
ką su enciklika, ir jų viršinin
kas, arkivyskupas, jų daugumą 
atitinkamai nubaudė. Abiem 
pusėm pritrūkus to, kas vadi
nama apdairumu, atsargumu, o 
popiežiaus enciklikoje buvo va
dinama meile, konfliktas rie
dėjo toliau. Arkivyskupo mėgi
nimas kalbėtis per tarpininką 
su nubaustaisiais susilaukė jų 
neigiamo atsakymo — jie rei
kalavo vyskupų konferencijos 
intervencijos. Smalsiesiem bu
vo geras spektaklis, kada pora 
šimtinių kunigų, giedodami 
“The Impossible Dream”, susi
rinko Washingtone į viešbutį, 
kur vyskupai posėdžiavo lapkri
čio 12, surengė “sit-in” sceną, 
laukdami, iki pasirodys vysku
pų konferencijos pirmininkas 
Dearden ir išklausys jų inter
vencijos dėl anų nubaustųjų.

Kunigai ėmėsi tokios pat 
priemonės kaip Columbijos stu- 

miją. Liet. Knygos klubas vė- dentai ar kaip “hippies”. Kuni- 
liaū išleido kitą romaną “Lū- gai pasimokė iš vaikų “šit -in”. 
aus”. Amerikoje kunigai gerbiami,

net labai gerbiami — vadina
mi Father, Reverend, lietuviš
kai taip pat surandamas tau
resnis jiem žodis — ganytojai. 
Bet Washingtone vartotas jų 

' vaikiškas metodas gali degra
duoti juos iš “ganytojų" i “pie
menis” — žodžių prasmė liks 
ta pati, tik respektas skirtingas.

Prancūzų vyskupų pareiški
me klausimas nušviečiamas dar 
gyvenimiškiau. Esą “kontracep
tinės priemonės negali būti nie
kad geras daiktas. Jos visada 
yra tam tikras tvarkos pažei
dimas, bet šis pažeidimas ne 
visada yra nusikaltimas. Atsi
tinka, kad tėvai pasijunta esą 
konflikte su kita pareiga (išlai
kyti santuokos darnumą, galė
jimą išlaikyti šeimą)... šiuo 
atveju mes tiesiog prisimena
me pastovų moralinį sprendi
mą: kai reikia pasirinkti vie
ną iš pareigų ir kai negalima 
išvengti blogio pasirenkant vie
ną ar antrą, tradicinė išmintis 
reikalauja apsispręsti už tą pa
reigą, kuri Dievo akivaizdoje 
yra didesnė”.

šiom pastabom norėta ilius
truoti, kaip kasdieninėje spau
doje persakymais ar nutylėji
mais iškreipiamas vaizdas; kaip 
sudaromas vaizdas, kad vysku
pai esą opozicijoje enciklikai, 
kai tuo tarpu (beskaitant bent 
Vokietijos, Belgijos vyskupų 
pareiškimus) atrodo kiek ki
taip: ji* savo paaiškinimais pra
tęsia enciklikos mintis ir jas 
pritaiko gyvenimo praktikai.

verčia P. Vietnamo planą, kad 
derybose dalyvautų dvi pusės 
— šiaurės Vietnamas ir Pietų 
Vietnamas. Jei Saigonas tikėjo
si, kad naujas prezidentas lai- 

Tokis pareiškimas niekais kysis kitokios politikos nei 
1 ■■ ——LBJ, tai jis pasirodė suklydęs.

liai buvo sustabdytas bombar
davimas. Pažymėjo, kad 
tos ir patrankų šūviai iš 
litarizuotos zonos laužo

Apsaugos sekr. Clifford lap
kričio 12 griežtu tonu skelbė 
įspėjimą Saigono vyriausybei, 
kad derybos Paryžiuje eis ir be 
Saigono delegacijos. “Preziden- žiaus susipratimo dvasią, 
tas yra visai teisus, neleisda
mas Saigonui vetuoti plano”. 
Amerika su šiaurės Vietnamu 
gali derėtis dėl abiejų pusių 
kariuomenės atitraukimo.

Clifford taip pat įspėjo š. 
Vietnamą, kad jis savo kari
niais veiksmais P. Vietname ne
pakenktų derybom, kurių dė-

rake- 
demi- 
Pary-

Nors popiežiaus žodžiai, o 
taip pat vyskupų, Įsakmiai pa
brėžė reikalą aiškintis, pabrė
žė atsargumą klausimus prak
tikoje sprendžiant, ne visi vys-

kad

Clark M. Ctrfforrt, apsaugos sek
retorių* Saigonui pagrasino

— Apollo 10 su astronautais 
gali nusileisti mėnulyje kitų 
metų pirmoje pusėje.

— J. Tautose jau yra 126 na
riai — lapkričio 12 priimta Ek
vatorinė Guinea, buvusi Ispa
nijos kolonija, tarp Kamerūno 
Gabono, turį 260,0 0 0 gyven
tojų.

— Amerikos statistikos Įstai
ga Įspėjo apie pastebėtą reiški
nį, kad susirgimų procentas di
desnis tarp moterų, kurios 
praktikuoja piliules. Reiškinys 
tebetikrinamas.

— Prezidento rinkimuose da
lyvavo apie 70.6 mil. Buvo tiki
masi 7 milijonais daugiau, jei 
būtų dalyvavęs tokis pat pro
centas kaip Johnsono 
terio rinkimuose 1964 
dalyvavo 62 proc.

— Vietname, kaip
Amerikos kariniai sluoksniai, 
Šiais metais žuvo 168,015 ko
munistų, nuo 1961 —411,358.

— Kaire, Egipte uždrausta 
merginom rodytis gatvėse su 
“miniskirt”. Tokias policija su
ima.
— James Kari Ray teismas kunigėjusių kunigų — tokių

atidėtas iki kovo S. pernai buvę apie 700.

Goldwa- 
— tada

skelbia

pavaduoto- 
lapkričio 13 
sekretoriaus 

kalbą.

AMERIKA PAPILDOMAI apie “ 

Vietnamą

Valstybės sekr. 
jas Katzenbachas 
papildė apsaugos
Cliffordo vakarykščią 
Jis įspėjo Hanoi atstovą Pa
ryžiuje, kad komunistai Viet
name sulaužė susipratimą, ku
ris Įgalino sustabdyti bombar
davimą. Dėl derybų Paryžiuje 
pareiškė, kad buvo sutarta de
rėtis dviem pusėm: šiaurės Viet
namu! ir Amerikai. Š. Vietna
mo delegacijoje gali dalyvau
ti Išlaisvinimo fronto atstovai, 
ir tai nereiškia Amerikos pri
pažinimo jiem. Lygiai ir 
Vietnamas gali taip žiūrėti 
P. Vietnamo dalyvavimą.

Katzenbacho pareiškimas
lengvino kelią P. Vietnamui da
lyvauti Paryžiaus derybose. Po 
Cliffordo kalbos Saigone kilo 
antiamerikinės nuotaikos, ir 
prezidentas Thieu buvo sustip
rėjęs savo nusistatyme derybose 
nedalyvauti. Paryžiuje vertina
ma, kad Amerika padarytų klai
dą, jei leistųsi į derybas su Iš
laisvinimo frontu, nedalyvau
jant P. Vietnamo vyriausybei. 
To kaip tik labiausiai ir nori 
komunistai.

s.

pa-

Jeronimas lępiatonis
Chicagos šv. Kryžiaus 

ninėje lapkričio 12 mirė rašy
tojas Jeronimas Ignatonis. Jis 
kurį laiką sirgo. Mirė širdies 
smūgio ištiktas.

Velionis buvo gimęs 1902 
kovo 13 Užraguvio km., Šim
kaičių vlsč., Raseinių apskr. 
Baigęs Panevėžio mokytojų se
minariją, mokytojavo nuo 
1926. Vėliau Įstojo Į universi
tetą ir 1943 baigė Vilniaus 
universiteto humanitarinį fakul
tetą.

Mokytojavo Liepojos lietu
vių mokykloje, Raguvos vidu
rinėje mokykloje, ilgiausiai va
dovavo aklųjų institutui Kau
ne. Kuri laiką buvo Alytaus 
pradžios mokyklų inspektoriu
mi.

Mėgo ir muziką, keletą me
tų lankė konservatoriją, vado
vavo studentų ramovėnų cho
rui.

Rašyti pradėjo nuo 1927, ra 
šė Įvairius beletristinius dalykė
lius, eilėraščius, vėliau roma
nus. Romanas/‘Ir nevesk Į 
pagunda” laimėjo Draugo pro

ligo-

Popiežius dėl bendros 
komunijos su nekatahkais

Popiežius Paulius lapkričio 
13 įspėjo nuo per didelio sku
bėjimo, neparuoštos vienybės 
demonstravimo rengiant bend
ras katalikų ir kitų tikėjimų pa
maldas be atitinkamo savo vys
kupo pritarimo. Popiežius bu
vęs paveiktas Sekminių bend
rose pamaldose Paryžiuje, kur 
dalyvavo 61 katalikų, protes
tantų ir kt. dvasininkai.

— Amerikos vyskupų 5 
nų konferencijoje dalyvauja 
220 vyskupų. Konferencijoje 
iškilo ir susirūpinimas dėl nu-

■

vią sąjMtgea ptrmielirtias pref. P. LajHtS (*r. vstfsmąf 3 P**-)

Gali atrodyti kam ironiška, 
kad tuo pat metu, kai kunigai 
rengė “šit in'\ prie to paties 
viešbučio, kuriame posėdžiavo 
vyskupai, stovėjo civilinis inži
nierius, kuris, gal būt, pasiskai 
tęs spaudoje ir suklaidintas 
apie Prancūzijos vyskupų pa
reiškimus. laikė plakatą su įra
šu: “To Heli with Dissenting 
French Bishops —- Obey tbe 
Pope”.

Tai lik maži epizodai iš šeri 
jos, kuri baigsis negreit.
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THE WORKER Mes, 1968 spalio 26-27 Chi- 
cagoje įvykusio Amerikos Lie-

910 WILLOUGHBY AVĖ.
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LaMcrMtj tvarko REDAKCINE KOMISIJA.

Ir latviai mini jubiliejinę sukaktį
Latviai kitos savaitės pirma

dienį minės nepriklausomybės 
paskelbimo 50 metų sukaktį. 
Lapkričio 18 latviam yra tas 
pats, kas lietuviam Vasario 16. 
Tomis dienomis giminiškos tau
tos išreiškė savo valią būti ne- 
prilausomomis. Nors Lietuva 
pirmoji iš trijų Baltijos kraštų 
pasiskelbė nepriklausoma, bet 
tiktai pirmam didžiajam karui 
pasibaigus ir vokiečiam iš Pa
baltijo besitraukiant, tebuvo ga
lima organizuoti nepriklauso
mas valstybes. Lietuvos ka- 

. riuomenės atkūrimas lapkričio 
mėnesį sutampa su Latvijos ne
priklausomybės paskelbimu. Be 
kariuomenės nieko nebuvo ga
lima pasiekti.

Karas buvo pasibaigęs JAV 
prezidento Wilsono taikos prin
cipais, bet jie teliko pageidavi
mu. Vienur ginklai nutilo, ki-

' tur pradėjo dundėti. Visostrys 
Pabaltijo tautos turėjo griebtis 
ginklo, kad išsikovotų teisę 
laisvai gyventi. Toksai buvo ta
sai laisvas tautų apsisprendi
mas! Jo nepripažino nei Rusi
ja, patekusi į bolševikų rankas, 
nei nugalėtoji Vokietija, kurios 
atskiri generolai ir politikai dar 
norėjo atsilaikyti Baltijos tau
tų žemėje.

Latviam teko gintis nuo vie
nų ir nuo antrų. Jie buvo lai
mingesni už lietuvius tik tuo, 
kad neturėjo dar trečiojo fron
to — su Lenkija.

tradicijas, kad nepriklausoma 
valstybė buvo kaip nusirpęs vai
sius.

Kai tauta yra subrendusi, ji 
jau turi savo viduje tvirtą tvar
ką, kuri tik apsireiškia valstybi
ne forma. Ta forma gali suduž
ti, gali būti priešų sušipulinta, 
bet tauta pasilieka. Latviuose 
iš seniau yra išlikęs didelis pa
sitikėjimas savo tautos galia, sa
vo darbo nežūstančiais vaisiais, 
savo ateitimi.

i*-' S

Atgimusi Latvija laimingu 
būdu buvo suvienijusi visas sa
vo žemes, net ir aiškiai skirtin-

Latvija, Lietuva ir Estija 
drauge pakilo nepriklausomam 
gyvenimui, eilę metų gražiai 
tvarkėsi, vis labiau suartėda- 
mos, ir visas kartu ištiko nau- 
na vergija. Ji nepaprastai žiau
ri ir skaudi — tokia, kokios nė
ra buvę tų trijų tautų istorijo
je. ,

Niekada nebuvo tiek išvežta 
žmonių, tiek nukankinta ir taip 
žiauriai prislėgta. Niekada ne- 
siautė toks brutalumas, sujun
gęs komunizmo tikslus su rusų 
imperialistiniais siekimais. Są
moningai ir be jokios atodairos 
siekiama Latviją ir visą Pabal
tijį taip surusinti, kad nekiltų 
jokio klausimo apie bet kokį 
nuo Rusijos atsiskyrimą. Bet 
čia būtų galima atsakyti Anta
no Baranausko žodžiais: “kad 
tu, gude, nesulauktum, nebus, 
kaip tu nori!...” Ateina galas 
kiekvienai priespaudai, ateis ir 
rusiškam bolševizmui.

Latviai yra šimtmečius iš
tvėrę, savo nepriklausomos val
stybės neturėję. Nepriklauso
moji Latvija juos dar labiau

Kongresas ragina įsteigti religinį centrą
ALRK Federacijos kongreso nutarimai

d jos kongreso dalyviai bei lie
tuvių katalikų atstovai iš kitų 
laisvojo pasaulio kraštų, krei
piame savo žvilgsnį į jus, bran-

tojeLietuvoje.
Sunki yra, jūsų nešama reli

ginė ir tautinė priespauda: reli
gija išjungiama iš viešojo gy
venimo, religinė spauda drau
džiama, slopinamas jaunimo re
liginis auklėjimas, uždaromos 
bažnyčios, o bažnytinė vadovy
bė ir kunigai atribojami nuo 
žmonių.

Jau ketvirtį šimtmečio pa
rodėte savo didelę ištikimybę 
tautiniam ir 
idealam tokioj 
spaudoj.

Mes, būdami
šaulyje, reiškiame savo ištiki
mybę jum ir ryžtamės, kiek tik 
galėdami, siekti, kad mūsų ben
dra tėvynė atgautų religinę ir 
valstybinę laisvę.

Nutarimai
ALRKF kongresas teigia, kad 

pasaulio lietuvių katalikų orga-

krikščioniškiem
sunkioj prie-

laisvajame pa-

teisėtus parapiečių reikalavi- 
kalingas; todėl remia šio kon- mus, liečiančius kalbą pamal- 
greso metu sudaromą pasaulio dose, sekmadienio mišių laiką, 
lietuvių katalikų organizacinę katekizaciją gimtąja kalba bei 
vadovybę iš JAV, Kanados, Ita
lijos, Anglijos, Argentinos lie
tuvių katalikų atstovų, atvy
kusių į Chicagą ir dalyvaujan
čių šiame kongrese.

ALRKF kongresas siūlo AL
RKF centro valdybai, susitarus 
su Kunigų Vienybės centro val
dyba, ko greičiau Įsteigti reli
ginį centrą, kuris duotų naujos 
paskatos Amerikos lietuvių re
liginiam gyvenimui atnaujinti 
pagal II Vatikano susirinkimo 
nurodymus ir stiprintu jų tau
tinius bei krikščioniškus ry
šius.

ALRKF kongresas skatina vi
sus lietuvius katalikus burtis į 
lietuviškas parapijas ir veikliai 
jose reikštis.

Antra vertus kongresas pra
šo lietuviškas parapijų vadovy
bes, vykdant H Vatikano susi
rinkimo nutarimus, atsižvelgti į

nizacinis apsijungimas yra rei-

kitus religinius ir tautinius rei
kalus.

Kongresas skatina lietuvius, 
gyvenančius tose vietovėse, kur 
nėra lietuviškų parapijų, orga
nizuoti lietuviškas mišias kita
taučių bažnyčiose ir tokiu bū
du sukurti altoriaus bendruo
menes, vadovaujantis II Vati
kano susirinkimo mintimi.

ALRKF kongresas prašo lie
tuvių vyrų ir moterų vienuoli
jas, kurios buvo įsteigtos patar
nauti lietuvių katalikų visuome
nei Amerikoj ir iki šiol tos vi
suomenės buvo ir tebėra remia
mos, išlaikyti jų pačių bei jų 
institucijų lietuvišką charakte
rį. Lietuvių katalikų visuomenė 
laukia jų vadovavimo šiais re
liginio atsinaujinimo laikais.

ALRKF kongresas skatina lie
tuvius katalikus remti savo 
spaudą, nes ji yra svarbiausias

siųsti sveikinimus popiežiui 
Pauliui VI, Chicagos arkivysku
pui kardinolui Cody, kurio ar- 

mūsų kultūrinis ryšininkas išei- kivyskupijoj vyko šis kongre
sas, ir sergančiam ALRKF dva
sios vadui prel. Ignui Albavi- 
čiut

įvertindamas ilgametį neeili
nį jų pasišventimą, ALRKF 
kongresas reiškia ypatingą pa
dėką prel. Ignui Albavičiui, 
prel. Jonui Balkūnui, prel. Pra
nui Jurui, prel. Kostui Vasiui, 
komp. Aleksandrui J. Alek
siui, Vincui Kudirkai, Antani
nai Nausėdienei, Elzbietai Pau- 
razienei, Ignui Sakalui, Elzbie
tai Samienei, Matui Šimoniui ir 
Leonardui šimučiui už ypatin
gai svarų įnašą ALRKF veikloj.

ALRKF Kongreso nutarimų 
komisija: kun. Vytautas Bagda- 
navičius, MIC, dr. Romualdas 
Kriaučiūnas ir kun. Kęstutis 
Trimakas, S. J.

vijos sąlygose.
Spaudos darbuotojus kongre

sas kviečia suprasti savo atsa
komybę, pravedant gyvą kul
tūringą dialogą mūsų visuome
nėje, ją tiksliai bei objektyviai 
informuojant bei formuojant 
pagal Bažnyčios atsinaujinimo 
dvasią.

Kongresas, matydamas, kad 
po n Vatikano susirinkimo Ka
talikų Bažnyčia visuose kraš
tuose siekia artimesnių santy
kių su kitais krikščioniais, ska
tina organizacijas bei katalikiš
ką visuomenę ieškoti draugiš
kų ryšių su kitų konfesijų lie
tuviais krikščioniais, siekiant 
tos vienybės, kurios Kristus 
norėjo tarp savo sekėjų.

ALRKF kongresas vertina 
Lietuvių Romos Katalikų šal
pos Fondo bei Balfo darbus ir 
skatina lietuvišką visuomenę 
juos remti.

ALRKF kongrėsas nori at
kreipti visuomenės dėmesį į su
telktinėmis jėgomis leidžiamą 
“Krikščionis Gyvenime” veika
lų, seriją, pradėtą U Vatikano P. Povilaitis, iždininkas A. Paš- 
susirinkimo dokumentų verti- kus, iždo globėjai dr. Z. Danilė- 
mu, ir skatina visus tuos do
kumentus bei kitas serijos 
knygas skaityti, platinti ir fi
nansiškai remti.

ALRKF kongresas nutarė pa-

gas religiniu bei kultūriniu cha* sustiprin<>. jaebė ryžta, kurio 
rakteriu. Netrukus ji visą ener
giją sukaupė į kultūrinį darbą. 
Visame Latvijos plote ir visa
me gyvenime buvo jaučiamas

niekas palaužti negali jokiom
sąlygom nei anapus nei šiapus 
geležinės uždangos.

Laisvajame pasaulyje lapkri
čio dienomis latviai prisimena,kūrybinis įkarštis.

Gyveną Latvijoje negalėjo ko buvo pasiekę, ir savo minė- 
sakyti, jog tai “nauja valsty- jimuose stiprina nepalaužia- 
bė” be šimtmetinių tradicijų, mos kovos dvasią, kovos už Lat- 
Per šimtmečius latvių tauta vijos išvadavimą. Paliktas kraš- 
buvo išsaugojusi tokią gyvą są- tas stovi akyse gyvas, mielas ir 
monę ir tokias tvirtas senolių didžiai pasiilgstamas.

s

Sopulingoji Dievo Motina — Pieta iš Veiviržėnų apylinkės, Žemaitijoje
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*

i. g?'

— A.L.R. Katalikų Federaci
jos naujoji valdyba pasiskirstė 
pareigomis: pirmininkas dr. J. 
Jerome, vicepirmininkai dr. Z. 
Danilevičius ir kun. K. Trima
kas, S.J., sekret. vidaus reika
lam A. Viliušis, sekr. užsieniui

vičius ir kun. J. Budzeika, MIC, 
katalikiškos akcijos fondo di
rektorius A. Tamulis, informa
cijos direktorius kun. J. Bu
dzeika, MIC.

se priėmime, kurį suruošė Ame
rikos žurnalisčių klubas. Spalio 
20 J. Kajeckas dalyvavo Put- 
namo seserų vienuolijos 50 me
tų sukakties minėjime, ten pa
sakė kalbą, aplankė ir tėvų ma
rijonų tvarkomą Marianapolį.

Ona Kajeckienė spalio 17 da
lyvavo amerikiečių-latvių sąjun
gos kongreso proga surengto
se pamaldose Washingtono ka
tedroje ir surengtame bankete

LIETUVOS PASIUNTINYBES ŽINIOS
J. Kajeckas, Lietuvos atsto

vas Washingtone su žmona, pa
kviesti valstybės sekretoriaus 
Dean Rusk, spalio 18 dalyvavo 
metiniame Jungtinių Tautų 
koncerte ir po to koncerto įvy
kusioje vakarienėje Washing- 
ton Hilton viešbutyje. Koncer
tą ir vakarienę globojo prezi
dentas ir viceprezidentas, —jie 
buvo rengti diplomatinių misi
jų garbei.

Lapkričio 1 Lietuvos atsto- Shoreham viešbutyje. Iškilmės 
vas su žmona dalyvavo Viet ‘buvo surengtos Latvijos ne- 
Namo ambasadoriaus priėmi- priklausomybės 50 metų sukak- 
me, kuris buvo surengtas jų ties Pr°ga- 
tautos šventės proga. Gi lapkri- 
čio 13 dalyvavo Argentinos pia- __ Policininkai atlyginimo 
nisto Bruno Leonardo Gelber gauna Chicagoje nuo 7,128. Po 
koncerte. Koncertą globoja Ar- • 42 mėnesių gali pakilti iki 9000. 
gentines ambasada. New Yorke nauja sutartis su-

Lieguvos atstovas vienas spa- mato 10,325 šiais metais ir 
lio 31 dalyvavo Senato Rūmuo- 10,750 nuo kitų metų spalio.

JONAS JANKAUSKAS

LENTINGOS
DIENOS

APYSAKA

3)
Susėdę į vežimą, kurį laiką abu tylėjo. Kiek pava

žiavus, Kaušas užvedė kalbą:

— šiuo metu parvažiuoti dar yra nemaža sunkumų.. 
Ypač su šeimom. Gali bandyti tik tie, kuriems viena 
kepurė ant galvos, pavyzdžiui, kaip aš. Ir tai daug 
vargo teko patirti. Jau buvau bepraradąs visas viltis, 
bet vis tesėjau, kol susidarė galimybė pereiti sieną. Kiek 
turėjau pinigų susitaupęs kelionėj pravalgiau visus ir li
kau be kapeikos kišenėj.

— Turtas sunkiai užgyvenamas, bet nugyvenamas 
greit, — pasakė Kaušas ir susimąstė, gal prisiminęs tuos 
laikus, kai buvo laikomas turtingiausiu apylinkės ūkinin
ku.

Kurį laiką važiavo tylėdami, kiekvienas paskirai pa
skendęs savo mintyse ir svarstymuose. Kelias buvo tuš
čias, kaip ir vakar, kai Jonas keliavo galvodamas, ką 
namuose ras ir kur po ilgo nebuvimo gaus pirmą nak
vynę.

Po ilgesnės tylos Kaušas paklausė:
— Tai kaip dabar atrodo po ilgo nebuvimo?

— Per trumpą laiką daug pamatyti dar nespėjau, 
bet nuo mano išvažiavimo daug kas spėjo pasikeisti ir, 
kaip atrodo, viskas tik į bloga, — atsakė Jonas, o valan
dėlę patylėjęs, pridėjo: — Dėdė seniau irgi tokiu ark
liu nevažinėdavai. Visada turėjai du ar tris arklius ir 
ne bet kokius.

— Seniai tie laikai praėjo, ir kažin ar kada jų be
sulauksime.

— Sulauksime, dėdė, — nedvejodamas pasakė Jo
nas.

— Ar kai bolševikai ateis? — paklausė Kaušas, 
įdėmiai į jį žiūrėdamas.

— Bolševikai Čia neateis!

— Tai kas, ar germanai valdys?

— Nevaldys ir germanai. Sukursime savo valdžią 
— lietuvišką.

— Tai kas gi ją sukurs, kai nėra kam. Mokytų žmo
nių neturime, visi Rusijoj, jaunimas irgi ten ... Sakyk, 
Jonai, ar dabar dar taip sunku atvažiuoti, kad beveik 
niekas neparvažiuoja?

— Kodėl taip greit skubėjai iš Rusijos? Ar nega
lėjai ten likti ilgiau?

ko negalės padaryti. Gal vargiai dar ir rašyti moka, — 
samprotavo Kaušas.

— Rašyti tai jis moka, bet jam daug ir nereikės.

Nežinau, ar dėdė esi girdėjęs: aš dirbau statybinės me
džiagos prekyboj. Tai buvo viena didesnių tos rūšies į- 
monių. Parduodavome įvairią statybinę medžiagą, dau
giausia miško medžiagą. Savininkai turėjo ir nedidelį 
fabrikėlį — lentpiūvę, kur tą medžiagą paruošdavo. Ka
dangi bolševikai nieko nestato, o tik griauna, tai to bu
vusio sargo, tapusio direktorium, uždavinys bus labai 
trumpas: išparduos iš savininkų perimtą medžiagą, o gal 
sukūrens, nes, kai buvau ten nuvažiavęs, jau tada žmo
nės nebeturėjo kuro. Su tuo jo direktoriavimas ir baig
sis. Buvęs sargu, juo ir vėl pasiliks, tik ne prie pilnų 
sandėlių, o prie tuščių pašiūrių, jeigu ir jų nesukūrens.

— Matai. Besikalbėdami ir nepamatėm, kaip atva
žiavom, — pasakė Kaušas ir dar pridėjo: — Tai tas 
vokietis kviečia?

— Taip. Gal pavaišins arbata, — juoku atsakė Jo
nas.— Galėjau velniui “dūšią” parduoti ir jam tar

nauti bet aš nepanorėjau ir atsidūriau čia.

— Girdėjau, prieš karą buvai gerai įsikūręs, tai ar 
negalėjai ten pasilikti? — neatleido bendrakeleivio Kau
šas.

— Palikti toj pačioj vietoj, kur prieš karą dirbau, 
nebegalėjau, nes jos jau nebebuvo. Bolševikai ją nusa
vino, o savininkus sukišokalėjiman. Auksinės širdies bu
vo broliai Tomusovai, tai mano buvusių šeimininkų pa
vardė. Taip ir nebežinau, kas su jais atsitiko toliau. Pas
kutiniu metu aš gyenau žemutiniam Naugarde. Į Petra
pilį buvau nuvažiavęs per praėjusias Kalėdas. Aplankiau 
ir savo senąją darbovietę, deja, Šeimininkai jau buvo 
kalėjime. Susitikau vieno žmoną, antras buvo neve
dęs. Veikia vargšė, ir tiek. Ar aš galėjau ją paguosti? ... 
Gyveno jie tame pačiame name, kur buvo įmonės kon
tora. Kai įmonę nusavino, teko ir jai su vaikais iš namų 
išsikraustyti. Mat, buto prireikė naujam direktoriui, ku
riuo tapo buvęs ilgametis įmonės sargas.

• — Sargas pasidarė direktorium? Bet jis vienas vis

gliuotos vielos tvora. Prie kai kurių matėsi išbadėjusių 
žmonių siluetai, o aplinkui vaikštinėjo ginkluoti karei
viai. Gatvių grindinys išmuštas, išlupinėtas. Kai kur iš 
lentų padaryti siauri šaligatviai. Žmonės jais turi eiti 
vienas paskui kitą — “žąsele”, šaligatviai aukštai iškel
ti. Susitikus ką nors ateinant priešais, vinam tenka nu
lipti.

Pastebėdamas miesto pasikeitimus, Jonas priėjo vo
kiečio įstaigą. Su nerimu širdyje Įėjo į vidų. Nemažame 
kambary, už medinės pertvaros, Įsiknisęs į popierius, 
sėdėjo nelietuviškos išvaizdos vyras. Jonas suprato, jog 
tai tas pats Icikas, kurį tenka vadinti ponaičiu. Pasveiki
nus, žmogysta nesiteikė nė akių pakelti. Atrodė į savo 
darbą labai įsigilinęs. Tik po kurio laiko nelietuvišku 
akcentu paklausė:

— Kokiu reikalu?
— Aš tik vakar grįžau iš Rusijos. Tur būt, reika

linga registruotis.
— Kokius popierius turi?
— Tik šį raštą, — pasakė paduodamas karantino 

pažymėjimą.
— Atsargiai su juo...
— Gal kaip nors išsisuksiu “nepašventintas”, — vėl 

juokavo Jonas.
— Ten yra toks žydelis. Iciku mes jį vadiname už 

akių, o į akis — ponaičiu. Tai dešinioji vokiečio ranka. 
Jei jam įtiksi, tai ir anas bus sukalbamesnis. Jis ver
tėjas, bet ir vokietis moka lietuviškai. Ar nedavė sesuo 
bent tuzino kiaušinių? Viskas eitų daug lengviau. *

— Siūlė Uršulė, bet atsisakiau. Liepiau vaikam ati
duoti, o aš kaip nors išsisuksiu.

— Kai būsi susitvarkęs, pasisukinėk apie malūną. 
Pasišnekėdami ir parvažiuosime.

— Ačiū! Bet jei nepasirodyčiau, nelaukite.

Persiskyrė. Kaušas įvažiavo į malūno kiemą, o Jo
nas nuėjo į miestą ieškoti vokiečio įstaigos. Ėjo miesto 
gatvėmis, kur kitados šimtais sykių buvo vaikščiojęs. 
Gatvės atrodė tos pačios, bet ir kitokios: namai apleisti, 
seniai dažyti, atsilupinėję. Kai kur pristatyta medinių 
barakų. Jie apkalti juodu popierium, aptverti aukšta spy

— O kaip tu per sieną perėjai?

— Sienai pereiti buvo bendras sąrašas, iš kurio 
šaukė ir sodino į traukinį.

— Tai gal turi kokį raštą iŠ Rusijos? Gal kariuome
nės pažymėjimą?

Jonas turėjo liudijimą apie atleidimą iš kariuome
nės, bet dar prieš sienos perėjimą lietuvių komiteto pa
reigūnų buvo įspėtas jokių kariškų dokumentų vokie-: 
čiams nerodyti, nes, kol nėra su rusais susitarimo dėl 
apsikeitimo karo belaisviais, vokiečiai gali palaikyti jį 
belaisviu ir uždaryti į stovyklą. Todėl užsigynė, kad 
jokio kariško dokumento neturįs, nes kariuomenėj ne
tarnavęs.

Tuo metu durys plačiai atsidarė, ir į raštinę įsirito sto
ra vokiečio figūra. Icikas prie stalo atsistojo ir išsitempė. 
Vokietis, peržvelgęs Joną nuo galvos ligi kojų, nuėjo 
už pertvaros ir pradėjo kažką su Icikų kalbėti. Jonas 
stovėjo ir laukė.

(Bus daugiau)
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Uždaviniai pavergtos tautos akivaizdoje
Vytauto Volerto pranešimas LFB suvažiavime 

lapkričio 9 Maspetho liet, parap. salėje
Jūsų tarpe Tėvynės žodis ga

li būti minimas be kaltės jaus
mo,—šituo žodžiu Frontas atėjo 
gyvenimui, 1941 metų aukai ir 
šiandienos bei ateities darbui. 
Šitam būry svarstant Lietuvos 
reikalus Bendruomenės nutari
mų prasme, nereikia bijoti 
priekaištų, — Fronto bičiuliai 
Bendruomenei ne vien pareigą 
atlieka: jai naudą neša glėbiais 
ir tuo užsipelno teisę išsitarti 
Bendruomenės klausimais.

Pavergtos tautos akivaizdoje
Sovietų Sąjungos komuniz

mas virto fizine, dvasine, kūry
bine ir ekonomine vergija, iš 
kurios nori išsiveržti visos tau
tos. Už tai statomos tvoros, sie
nos, uždangos. Už tai stengia
masi sunaikinti pasprukusias 
šių tautų dalis.

Suprantama, kad tokia situa
cija atjungia fizinius kanalus, 
kuriais galėtume susilaukti pa
spirties iš krašto. Lieka tik dva
siniai ryšiai. Tačiau ir jais pra
sisunkia mums labai naudingų 
elementų: tautos tvirtoje vil
tyje išlikti šaknijasi mūsų atspa
rumas; jos pranašumas prieš 
okupantą stiprina mūsų pasiti
kėjimą: jos kūryba papildo išei
vijos energiją ir palaiko spal
vą.

Tai labai daug, ir reikia su
sirasti visus kapiliarus, ku

Pr. Lcmberto mirties metines ir knyga
Dėkodami Viešpačiui už kiek

vieną savo gyvenimo dieną, su 
liūdesiu prisimename tuos, ku
rie jau nebegrįžtamai išėjo.

Šį vėlų rudenį, lapkričio 29, 
sueina metai, kaip išėjo neuž
mirštamas Pranas Lembertas, 
poetas ir teisininkas, buvęs Lie
tuvių Rašytojų Draugijos, Los 
Angeles Dailiųjų Menų Klubo 
ir daugelio kitų lietuviškų or
ganizacijų nariu ir rėmėju.

Už jo sielą šeima yra užpra
šiusi visą eilę gedulingų pamal
dų. Visi artimieji prašomi mal
domis ir mintimis prisiminti 
Praną ir paprašyti Aukščiausio
jo jam amžinos ramybės.

Sekmadienį, gruodžio 1, šv. 
Kazimiero bažnyčioje. Los An
geles, Calif., bus 12:30 v. pamal
dos ir 2 vai. popiet Šv. Kry
žiaus kapinėse bus šventinamas 
kuklus, bet labai gražus pa
minklėlis — lenta — ant jo ka
po.

Pr. Lemberto lyrikos rinkti
nė. šeimos ir draugų leidžiama, 
“Darbininko" spaustuvės apipa
vidalinama. pasirodys irgi mir
ties metinių proga. Bus ten su
talpinta jo pirmųjų dviejų kny
gų eilėraščiai ir visi dar ne
spausdinti bei pluoštas straips
nių apie jo gyvenimą ir dar
bus: taip pat bus nemažai nuo
traukų.

Prano draugai ir pažįstami.

Dail. Alfonsas Dangis prie savo tapybos darbiu, nuotrauką įsidėjo Ro chesterio laikraštis Democrat and 
Chronicle spalio 13 d. numeryje, skelbdamas Dargio parodą, kuri buvo nuo spalio 13 iki 19 Rochesteryje.

Nuotrauka buvo įdėta kultūrinio priedo pirmam puslapyje.

riais šion pusėn atsisiurbia Tė
vynės oro. Kas ateina iš tautos 
kamieno, išeivijai yra stipriau
si antibiotikai, žudą gausių už
krečiamų ligų bacilas. Nebijo
kime, kad okupantas ims mus 
nuodyti šiais keliais. Nuodų, 
kuriuos priimtų mūsų apsiga
vęs organizmas, nepagamins. 
Jei kas susirgo ar susirgs, taps 
prigimtyje slypėjusių trūku
mų ar susimaišiusioo galvoji
mo auka, ir tokio vargšo nega
lėsime priskirti nei ‘valstybinin
kams’ nei ‘tautininkams’. Rei
kės steigti naują grupę, kurią 
greičiausiai kas iš mūsų filoso
fų pavadins ‘iškritėliais’. Ką 
darysi, sūnų palaidūnų atsiras
davo visais laikais.

Sveika išeivija yra nepara- 
zitinė ir stengiasi atsiteisti sa
vo kamienui, instinktyviai atsi
lygindama tuo, kas tam tikrais 
laikotarpiais yra labiausiai rei
kalinga. Ta nuojauta paskatino 
didelę mūsų jėgų dali kreipti 
laisvės ieškojiman ir artimųjų 
šelpiman. Ji pasakė, kada, eko
nominei padėčiai ten pasitai - 
sius, buvo galima aplėtinti siun
tinius. Bet okupacija tęsiasi, ir 
šia prasme niekas nepasikeitė. 
Laisvės ieškojimas liko toks ak
tualus, koks buvo okupacijos 
pradžioje. Todėl išeivija, tuo 
pačiu ir PLB, negali plautis ran
kų ir tarti: esam švarūs nuo 

Pranas Lembertas

komitetui

knygos re-

kurie dar norėtų auka prisidė
ti prie šios paminklinės kny
gos išleidimo, prašomi siųsti ko
miteto nariui E. Arbui, 306-22 
St., Santa Monica, Calif. 90402.

Visi aukotojai bus paminėti 
knygoje.

Knygos leidimo 
dar priklauso dr. Mykolas ir 
Alena Deveniai ir 
daktoriai: rašytojai — B. Braz
džionis. B. Raila, J. švaistas ir 
Alė Rūta.

Visi, kas mylėjo ir gerbė Pra
ną Lembertą, tikimasi, prisi
mins ji mirties metinėse pamal
dose. šventinant jo paminklą ir 
Įsigydami jo knygą. A. 

politinių įsipareigojimų ir po
litinių dėmių. Ir mums reikia 
ne tik dirbti, bet atidžiai sekti, 
kad nedingtų darbui būtinai rei
kalinga aplinka.

Kaip įskaudinti okupantą?
Žinome, kas pirmieji Lietuvą 

pripažino "de jure", kas iki 
šios dienos oficialiai smerkia 
jos okupaciją, kas Afriką grą
žino afrikiečiam ir Korėjoje šo
kosi priešintis komunizmo slink
čiai. Tai tie patys, kurie Viet
name tyčiomis vengė laimėji
mo, savo krašte neslopino ko
munizmo sėtų gedimo bakteri
jų, o 1944 metais Lietuvą su 
visa Rytų Europa įteikė Sovie
tų Sąjungai. įteikė, nes tam 
milžinui, naikinančiam žmogų, 
reikėjo užtikrinti saugumą, o 
patiem — iš Europos skubėti 
namo, rūpintis humaniškumu, 
siųsti pagalbą naujai gimusiom 
tautom.

Šitiek žinodami, prisiminda
mi Vengriją ir Čekoslovakiją, 
buriamės tartis, kaip veiksmin
gai įskaudinti okupantą.

Gerai. Tarkimės. Svarsty
mai duoda naudos. Labai gerai, 
kad daug žinome. Faktai moko 
ir moko štai ką: Lietuva atsi
kvėps ne rytoj; mūsų pastan
gos iš pašalies susilauks mažai 
paramos; aiškiai regimų vaisių 
jos greitai neduos. Taigi, kan
trybė yra pagrindinai darbui 
reikalinga sąlyga, nes uždavi
niai kasdien abstraktėja. tapda
mi vis daugiau tik idealistine 
sąvoka. Juk dar už penkerių 
metų gerokai mažiau žmonių, 
esančių laisvam pasauly, savo 
ateitį riš su Lietuvos ateitimi, 
kaip šiandien dar riša.

Visi šitai suprantame, visi 
esam pasidarę išvadą: svarbiau
sias, sunkiausias, didžiausias 
politinis uždavinys iš Vliko ir 
Altos glėbių paimtas. Šitas už
davinys yra vaikų auginimas ir 
jų tinkamas paruošimas. Tai 
aiškus faktas, ir jį primenu tik 
todėl, kad negalima išsitarti Tė
vynės reikalu, aplenkiant patį 
pagrindą. Jei šio krašto kon
gresui siusime protestus, au
kosime Balfui ir Jungtiniam 
Finansų Komitetui, giminėms 
Lietuvoje pakuosim siuntinius, 
i'šrašinėsim jiems automobilius, 
bet vaikus suksim pavėjui ir pa
leisim, kas tada yra politika, 
kas yra Tėvynė, kas jos rei
kalas? Protestai rytoj užsimirš, 
mes gal jau turėsime granito 
gabalus prie galvų, bet okupan
tas krašte dar siaus. Kas tęs 
protestų rašymą, jei vaikai Lie
tuvos vargo nesupras? Tokiais 
atvejais Tėvynės žodžio negali
me naudoti.

Lietuviškas švietimas ir 
lietuviška šeima

Lietuvoje, atrodo, ieškoma 
paspirties pranašume prieš o- 
kupantą gyvenimo būdu, nusi
statymu, nusiteikimu ir kūry

ba bei kultūra, šia linkme ten 
kreipiama daug pastangų. O 
mūsų pusėje didžiausias užda
vinys yra patikėtas tėvam ir 
Bendruomenei. Žinoma, nuosto
lių negalima išvengti. Atsiras 
keistuolių, kaip ir šiandien jų 
turime — ir iš inteligento ir iš 
paprastųjų tarpo, — kurie, kaž
kokiais liguistais motyvais 
remdamiesi, nuspręs, kad su 
prieaugliu negalima lietuviškai 
kalbėti. Bus jaunimo, kuris, ne
paisęs didžiausio tėvų skausmo, 
nusigręš. Bus šonan nuvestų 
meilės. Bus mergaičių ir berniu
kų, kurie, net labiausiai norė
dami. savo tarpe neras vedybi
nių partnerių ir privalės rink
tis — susenti ar žvalgytis ki
taip kalbančių būry.

Tačiau: juo daugiau pastan
gų, tuo mažesni nubyrėjimai, 
tuo ilgesnis išeivijos amžius bei 
didesnės viltys, kad išsilaikysi
me iki visų gėdos sienų suby
rėjimo ir galėsime padėti Lie
tuvai keltis.

Štai kodėl ruošimąsi atei
nančius metus skelbti lietuviš
kojo švietimo ir lietuviškos šei
mos metais laikykime pačiu di
džiausiu seimo nutarimu. o 
tikra LB apylinke skaitykime 
tą, kuri pirmu uždaviniu rašo
si lituanistinės mokyklos rėmi
mą, nes didžiausia politika, la
biausiai skaudinanti okupantą, 
yra mūsų gyvybės išlaikymas. 
Tasai nutarimas lyg skelbia tik
rosios LB veiklos pradžią, kai 
baigiasi apylinkių ir apygardų 
organizavimas, kai jau apsi
prasta su solidarumo Įnašu, iš
mokta suburti dainų ir šokių 
šventes. (Bus daugiau)

Apie Lenkijos ir Lietuvos santykius
Lenku pulkininko atsiminimai iš Kauno (3)

Lenku protestas ir lietuvių 
atsakymas

Knygos pabaigoje (274 ir ki
tuose psl.) pulk. L. Mitkiewicz 
vietomis jau stačiai nušneka. 
Kad Kremlius, siekdamas sa
vo tikslų bei ruošdamasis vyk
dyti slaptą susitarimą su Hit
leriu, pirma privertė estus pa
sirašyti tariamą savitarpinės 
pagalbos sutartį, paskui —lat
vius ir 1939 spalio 10 — lietu
vius ir kad tos sutartys visom 
trim Pabaltijo respublikom bu
vo primestinės, jis negalėjo ne
žinoti. Bet, kalbėdamas apie lie
tuviškos spaudos “pagyras, 
veržimąsi ir nusižeminimą, 
stengiantis įsigyti Kremliaus 
malonės", jis praranda visokį 
objektyvumą.

Maskvoje bebūnant mūsų de
legacijos atstovam, Stalinas vie
no posėdžio metu stačiokiškai 
sudraudė ministeri J. Urbšį: 
"Jūs perdaug kalbate, jaunuo
li."' Min. J. Urbšys nesilankstė 
prieš Staliną ir prieš Kremlių, 
o visokiais argumentais spyrė
si nesirašyti jokios “pagal
bos" sutarties. Vienu tarpu net 
posėdžiai buvo pertraukti, ir 
generolas S. Raštikis sugrįžo i 
Kauna pasitarti su prezidentu 
ir kitais Lietuvos vyriausybės 
nariais. Tuo ypatingai įsiutino 
Staliną. Atrodo, kad lenkų at
stovybe taip buvo "užsigavusi-’ 
dėl Vilniaus užleidimo laikinai 
Lietuvos administracijai, kad 
nė nebandė pasiteirauti, o pa
ruoši' sena terminologija pro
testą, esą. gen. Sikorskio suda
rytos 
vyriausybės pavedimu! . . .

’aryžiuje naujos lenkų

Jeigu pulk. L. Mitkievvicz vė
liau pats buvo priskirtas prie 
gen. Sikorskio, tai negalėjo ne
žinoti, kieno pavedimu buvęs 
pirmas lenku pasiuntinybės se
kretorius Zaleskis po poros mė
li. 'Mii vėl pasirodė Kaune, pasi
naudojęs savo pase turėta 
daugkartine viza, ir per sias 
pastabas rašantįjį norėjo pasi
likti Lietuvoje "lenku atstovu 
incognito . . . Priminus jam 
paskutinį Fr. Charvvato protes-

Vytautas Volertas LFB surengtame simpoziume lapkričio 9 Maspetho lie
tuviu parapijos salėje kalba apie PLB veiklą tėvynės išlaisvinimo reikalais.

Nuotr. V. .Maželio

DR. P. MAČIULIS

tą dėl Vilniaus, Zaleskis, jei kur 
tebėra gyvas, turbūt neišsigins, 
kad naujoji vyriausybė buvus 
nepatenkinta ir Charwato net į 
naujas pareigas nepakvietusi..

Toliau pulkininkas teigia, 
kad lenkų atstovo išvykimo iš
vakarėse p. Mačiulis nė žodžiu 
neužsiminė apie Lietuvos vy
riausybės atsakymą į p. Fr. 
Charwato protestą. O aš kaip 
tik atsivežiau abi notas: lenkų 
protestą ir Lietuvos vyriausy
bės atsakymą į jų protestą 
su ministerio J. Urbšio nuro
dymu man, kad, jeigu Charwa- 
tas mūsų atsakymo nepriims, 
tai, iš kitos kišenės išėmęs len
kų notą, turiu padėti jiem 
ant stalo ir, atsisveikinęs, išvyk
ti. Bet, atsakymą priėmęs, F. 
Charwatas, nervingai žings
niuodamas po kambarį, per
skaitė jį ir man nė žodžiu dėl 
jo neprasitarė. Matyti, norėda
mas sunkų įspūdį išsklaidyti, 
pašaukė tarną ir įsakė atnešti 
stiklus ir vyno butelį... Stiklą 
vyno išgėręs, atsisveikinau ir 
grįžau prie savo pareigų į mi
nisteriją. Tai taip buvo, o ne 
kaip t pulkininkas parašė 
f281 psl.).

Los Angeles šv. Kazimiero parapijos bazarc iš k. i d. M. Kilmonienį. Mal. 
Kilmomcnė. prel. J. Kučingis, kino ir TV artistė Rūta Lee Kilrnonyte. Bul- 
vichus ir jo imona. Bonataitc ir Bonatienc. Nuotr. L. Briedžio

Užsklendžiant šitas pastabas, 
turiu pasakyti, kad buvęs len
kų karo attache Lietuvoje pul
kininkas Leon Mitkiewicz 
daug prisidėjo prie mūsų san
tykių su lenkais atskleidimo. 
Kadangi jam teko išgyventi sa
vo krašto pralaimėjimą nelygio
je kovoje net su dviem neper
maldaujamais priešais ir, ne
lemtom aplinkybėm susiklos
čius, pajusti šiek tiek kartėlio 
ir iš lietuvių pusės, tai neten
ka stebėtis dėl jo gal ir nesą
moningų paklaidų, jau besiruo
šiant iš Lietuvos išvykti.

Minėdamas savo atsiminimuo
se mūsų žmones, pirmoj eilėj 
aukštuosius karius, jis niekur 
niekam neprikiša asmenišku
mų, visur ir su visais yra ko
rektiškas, o tai parodo, kad 
pulk. L. Mitkiewicz buvo aukš
tos kultūros žmogus ir garbin
gas lenkų kariuomenės atsto
vas.

Perskaityti jo atsiminimus 
pravartu visiem besidomintiem 
1938-1939 laikotarpio politika.

Leon Mitkiewicz, \VSP0M - 
NIENIA KOWENSKIE z przed- 
mova prof. dr. M. K. Dzietva- 
nov.skiego. Išleido Katolicki Os- 
rodek Wydawniczy “Veritas’’ 
4-8 Praed Mews, London, \V. 2. 
Kaina nepažymėta. 1968.

Plokštelės
NAUJOS ILGO GROJIMO 

LIETUVIŠKOS PLOKŠTELES

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. Rodino ir kit. Stereo, 
bet galima naudoti ir mono, 
kaina 5 dol. Išleido Dr. J. Stu- 
kas per Eurotone Int. Ltd.

. Lietuviškos Giesmės. Gies
mė į Šiluvos Mariją, Varpas 
kad būčiau, Tėve mūsų, sv. 
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.

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.

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.

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.

Sol. Janina Liustikaitė įdai
navo operų arijas ir dainas: 
Adriana Lecouvreur — muz. F. 
Cilea; Mefistofele — A. Boito, 
Perlų ieškotojai — G. Bizet. La 
Boheme — G. Puccini ir La 
Wally — A. Catalani. 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. harmonizuota Rr. Budriu- 
no. ir Dobilėlis — A. Vanagai
čio V. Jakubėno. Mono, kai
na 6 dol.

Pilėnai, Vytauto Klovos ketu
rių veiksmu lietui iska opera. 
Albumas iš 3 ilgo grojimo 
plokšteliu Dainuoja Vilniaus 
operos solistai ir choras. Kašta
vo 12 dol . dabar su persiunti
mu - 6 dol. Graži dovana Ka
lėdų proga Teliko tik keliolika 
albumu. Gaunama Darbininko 
adinmist racijoje.

Šios bei kitos lietuviškos mu
zikos plokštelės gaunamos Dar
bininko Spaudos kioske. 910 
\Villoughb\ Avė.. Brookhn. N.

11221. (Siuntimui pridedama
50 c., Kanadoje 1 dol L
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LOS ANGELES. CALIF. Antanas Siūlaitis, vyr. skau
tų vadovai, iž Waterburio,

mingą minėjimą Los Angeles, 
Calif., lapkričio 24 rengia lie
tuvių Veteranų Sąjungos “Ra
movė” Los Angeles skyrius ir 
šaulių Daumanto kuopa. 10:30 
vaL šv. Kazimiero bažnyčioje 
ramovėnų ir šaulių vėliavų pa
šventinimas ir pamaldos už 
žuvusius dėl Lietuvos laisvės. 
12 vaL dienos parapijos salėje 
iškilminga akademija, meninė 
dalis ir banketas

Kun. Benjaminas Uždavinys, 
jau kurį laiką padedąs parapi
jos kunigam pastoracijoje, ma
rijonų provinciolo leidimu ir 
toliau pasilieka dirbti šv. Ka
zimiero lietuvių parapijoj, kol 
bus gautas nuolatinis kunigas į 
išvykusio kun. Petro Celiešiaus 
vietą.

L.D.K. "Birutės" dr-jos Los 
Angeles skyrius lapkr. 16, šeš
tadienį, 7:30 vai. vak. šv. Ka
zimiero parapijos salėje ruošia 
linksmavakarį su madų paroda, 
kuriai vadovaus A. Audronienė.

Inžinierių ir architektų ruo
šiamas balius Įvyks lapkričio 
23, šeštadienį, 7 vai. vak. Bilt- 
more viešbutyje. Baliaus pel
nas skiriamas Lietuvių Fondui. 
Bilietus platina Ž. Brinkienė 
665-4564, Edm. Arbas 394-12 
50, J. Raulinaitis 663-5179, J.

Prano Lamberto mirties mė

mės šia tvarka: lapkričio 2940

bažnyčioj, gruodžio 1 d. 12:30

je ir 2 vaL popiet šv. Kryžiaus

lyvaro patuktose, tarėjo iškil-

ir programą Ta proga eilė 
skautų veikėjų gavo medalius. 
Skautų rėmėjo ordinu pagerb
tas ir lietuvių parapijos klebo-

ŽINIOS Iš NASHUA, N.H.
40 valandų atlaidai šv. Ka

zimiero lietuvių (parapijos baž
nyčioje įvyko spalio 18, 19 ir 
20. Rytais šv. mišias aukojo ir 
pamokslus sakė Tėvas Klemen-

rožančių atkalbėjo kun. Adol
fas Vainauskas, o misijonie- 
rius pasakė pamokslus lietuvių 
ir anglų kalbomis.

Atlaidų užbaigime buvo miš
parai, kuriuos atlaikė kun. P. 
šakahs, Šv. Pranciškaus lietu
vių parapijos klebonas, Law- 
rence, Mass. Asistavo kun. Ja
nušonis ir kun. Harwacz. Daly
vavo taip pat kun. A. Janiūnas 
iš So. Bostono ir vietiniai ku
nigai — kleb. J. Bucevičius ir 
A. Vainauskas.

Šv. Kazimiero parapijos ka
pinėse (Šv. Kryžiaus) Hudson, 
Mass., pastatyta tvora. Kapi-

nės užlaikomos 
bai švariai. Dabar yra nutarta 
pastatyti stiebą ir iškelti vėlia
vą Amerikos lietuvių veteranų, 
žuvusių karnose, garbei. Kapi
nių komiteto pirmininku yra 
teisėjas Leonardas G. Velish-

la-

Vedusiyję lietuvių klubas 
ruošia pasilinksminimą, vadina
mo derliaus proga — šokius su 
bufetu lapkričio 30, šešta
dienį, 8 vai. vak. šv. Kazimie
ro lietuvių parapijos salėje.

Ligoniai. Sunkią
turėjo Leonas Tamulionis, gyv. 
84 Temple St, Darbininko pre
numeratorius. Lapkričio 5 grįžo 
iš ligoninės ir sveiksta.

Louise Lakošienė mirė spa
lio 28. Velionė buvo pašarvota 
Kazio Kazlausko laidotuvių na
me.

Vlncas Alukonis, gyv.
son, NIH., taip pat 
skaitytojas, jau du kartu 
ligoninėje, bet vėl turėjo 
ti į Grenbriar Nursing
55 Harris Rd., Nashua. Jo 
kata pagerėjo, bet jam dar 
kalinga gydytojų ir 
priežiūra.

Kapitonas Jonas A. 
gyv. Nashua, spalio 25 
Northeast Airlines lėktuvo ka
tastrofoje.

Feliksas S. Busleričius (Bush) 
mirė spalio 18. Velionis buvo 
pašarvotas Kazio Kazlausko lai
dotuvių name.

Ignas Stranus, gyv. Law- 
rence, Mass., mirė spalio 12. Pa
laidotas spalio 15 iš Šv. Ka
zimiero lietuvių parapijos baž
nyčios.

IišvisūrĮ

Hamiltono lietuviai abiturientai 1966 m. laidos pristatymo metu, pirmas ii 
k. tuometinis KLB Hamiltono apylinkės pirm. A. Juozapavičius, paskutinis 
iš d. ateitininkų sendraugių pirm. J. Pieinys. Nuotr. Ą. Juraičio

ŽINIOS Iš KANADOS
tojais. Tęsėsi gal per trumpai. 
Tokiai parodai apžiūrėti reikia 
laiko. Reikia manyti, kad To

Tom's Delicatessen Restau- 
rant, 6 Elm St., Nashua, N.H., 
yra labai gražiai įrengta val
gykla. Didelis mėsiškų valgių, 
ūkiško sūrio ir kitokių skanės
tų pasirinkimas. Užeikite ir įsiti- 

operaciją kinsite. A.

Estiįos, Latvijos ir Lietuvos 
pašto ženklu ir pinigų paroda 
vyko Toronte lapkričio 2-3 
Prisikėlimo parapijos patalpo- ronte įsisteigęs lietuvių filate- 
se. Be kanadiečių, joje daly
vavo ir amerikiečiai. Paroda bu
vo tikrai vertinga, didelė, 
ypač lietuvių skyrius, nes ten 
buvo ne tik pašto ženklai, bet 
ir vokai su senais paš<* įstai
gų anstspaudais. Buvo turtinga 
ne tik eksponatais, bet ir lanky-

Šv. Alfonso parapijos meti
nė vakarienė buvo lapkričio 
10. Žmonių atsilankė daug ir 
visi linksmai praleido laiką. Lai
mėjimam buvo leidžiamos į- 
vairios premijos. Šokiam grojo 
geras orkestras.

Sodalietės bingo žaidimus 
rengia lapkričio 15 mokyklos 
salėje. Pradžia 7:30 v.v. Bus į- 
vairių valgių, veiks bufetas. Vi
sas pelnas skiriamas dovanom, 
kurios bus išdalintos Kalėdų 
metu prieglaudose esantiem se
neliam.

25 metų sukaktį mini lietu
vių postas 154. Ta proga ren
gia banketą lapkričio 16 Lietu-

BALTIMORE. M D.
tijos žmonės, Amerikos le
giono pareigūnai. Banketo pra
džia 7:30 v.v. Lietuvių postas 
per tuos metus gražiai veikė, 
dalyvavo Amerikos legiono 
veikloje, laimėjo įvairių pagy
rimo lapų, atžymėjimų, trofė
jų

Suaugusių klubas lapkričio 
23 šv. Alfonso mokyklos kam
bariuose rengia austrių vaka
rienę. Pradžia 8 v.v.

šv. Alfonso bažnyčios remon- 
tarimas pamažu baigiamas. Dar
bininkai nuvalė dažus nuo 
bokšto, ir jis atrodo kaip nau
jas. Daug kas aukojo bažnyčios Spalio 30 komitetas pasi- 
remontui. Už aukas klebonas skirstė pareigomis: pirm. Ri-

Jaunimo žygis už

Lietuvių organizacijų įgalioti
niai, susirinkę Clevelande 
1968 spalio 22, nusprendė su
daryti žygio už tikėjimo laisvę 
komitetą.

Komiteto uždavinys būtų pa
siųsti pas Šv. Tėvą lietuvių jau
nimo organizacijų atstovų dele
gaciją ir paprašyti, kad jis pri
mintų pasaulio vyskupam ir ka
likam apie tikinčiųjų, ypatin
gai besimokančio jaunimo, re
liginę priespaudą komunistų pa
vergtuose kraštuose.

Spalio 30 komitetas
Hamiltono spaudos baliuje karalaitei uždedama 
juosta. Iš k. j d. spaudos baliaus karalaitė 1964 m. 
S. Martinkutė, 1963 m. spaudos karalaitė O. Do
meikaitė ir J. Pieinys. Nuotr. A. Juraičiovių namų didžioje salėje. Minė-

jime dalyvaus žymūs Baltimo- PreL K Mendelis de oja. Atoitinmkn rirenirm
- Jonas Obelinis Ateitininkų Sąjunga, vicepirm.

Romualdas Bublys — Mokslei
vių Ateitininkų Sąjungą, sekre
torė Marytė Gailiušytė — PLB 
Jaunimo Sekcija, iždin. Gin
tautas Sniečkus — Lietuvių Jū
rų Skautija. Nariai: Lietuvos 

-Vyčiai, Lietuvių Skaučių Se
serija, Lietuvių Skautų Brolija, 
Lietuvių Stud. Korp-Neo-Litua- 
nia, Akademinis Skautų Sąjū
dis ir Studentų Ateitininkų Są
junga.

Komiteto adresas: Už Tikėji
mo Laisvę, 1911 Beverly Kilis 
Dr., Euclid, Ohio 44117.

rėš miesto ir Marylando vals-
mas Lanianskas — Moksleivių

listų ir numizmatikos klubas 
kada nors dar ją pakartos.

Prisikėlimo parapija lapkričio 
5 geradariam suruošė pagerbi- 
mą-vakarienę. Dalyvavo svečių 
per 60 asmenų. Trumpą pro
gramą atliko studentų choras, 
vadovaujamas kun. B. Jurkšo.

Prisikėlimo parapijos katali
kų vyrų draugijos susirinkimas, 
pirmas po atostogų, išklausė 
pranešimų, paskaitos apie pa
saulinę lietuvių katalikų orga
nizaciją ir išrinko valdybą.

Toronto universitete lapkri
čio 2-3 vyko estų, latvių ir lietu
vių paskaitos Pabaltijo tautų ir 
valstybių reikalais. Paskaitinin
kai buvo trys profesoriai iš J V. 
Iš lietuvių dalyvavo kun. Pr. 
Geisčiūnas ir prof. V. Vardys. 
Paskaitų klausėsi daugiausia tų 
trijų tautų jaunimas. Pranešėja 
buvo lietuvaitė poetė L. švegž- 
daitė.

Toronto akademikų draugija 
atskirai suruošė prof. V. Var- 
džio paskaitą tik lietuviam. 
Skaitė apie lietuvių bendruome
nę. Rėmėsi pavyzdžiais iš 
Amerikos, kas Kanadai buvo 
svetima.

Kun. B. Pacevičius, lietuvių 
klebonas Londone, nelaužė 
koją. Gydymas užtruks kelias 
savaites. Jį pavaduoja kun. L. 
Januška iš Rochesterio.

lina, statoma Toronte 
j£io 17. Dramą stato Ha- 

dramos grupė, norėda- 
ninėti Lietuvos nepri- 

trfnybės atgavimo 50 me-

Lom
VP<

WORCESTER, MASS.
Dvasinio džiaugsmo šventė
Šv. Kazimiero parapijos tre

tininkų brolijos vizitacija įvy
ko rugsėjo 22. Ją atliko lietu
vių pranciškonų provinciolas 
tėv. dr. L. Andriekus, O.F.M.

10 vai. ryto brolijos intenci
ja mišias aukojo brolijos direk
torius tėvas Bakanas. Vizitacija 
prasidėjo 3 vai. popiet bažny
čioje pamaldomis. Jas atlaikė 
ir pamokslą pasakė tėv. L. An
driekus. Po palaiminimo Švč. 
Sakramentu nariai atnaujino 
profesiją. Tolimesnė vizitacijos 
programa vyko parapijos svetai
nėje, dalyvaujant vizitatoriui 
tėv. Steponui Ropolui, O.F.M., 
ir kleb. kun. J. Jutkevičiui. Pra
džioj kalbėjo kuopos pirm. J. 

___ o___________ _______ Miliauskienė ir lietuvių pran- 
dama būti visuomenės dalimi, cjš^onH provinciolas tėv. L An- 
ji dalyvauja jos gyvenime ir pri- driekus, O.F.M.
sideda, kuo gali. Šiais metais baigėsi dabarti-

Mus sujaudino pas mus atvy- nės valdybos laikas. Pirminin- 
kusių rėmėjų atstovų nuošir- kė pareiškė norą iš šių pareigų 
dūmas ir mūsų bičiulių atsiųs- pasitraukti, bet nariai atsista- 
tieji sveikinimai auksinio jubi- tydinimo nepriėmė. Kitiem me- 
liejaus paminėjimo proga, spa- tam perrinkta ta pati valdyba, 
lio 20 d.

Padėkos šv. mišias aukojo 
Rėmėjų centro valdybos pirmi
ninkas. prel. Pranciškus Juras, 
P.A., o pamokslą pasakė ka- kienė. 
pelionas kun. Stasys Yla.

Šventę padėjo įprasminti žų žodį tarė klebonas kun. J. 
Lietuvos atstovas Juozas Ka- Jutkevičius. Jis ir pabaigos mal- 
jeckas, istorikas kun. Rapolas dą sukalbėjo. Po oficialios da- 

Po 5 dol.: Z. Aleksunas, A. Bortkevičienė, G. Leiga, A. Shabunas, ^rasa^^ias Įr Pruden- 
N. N., visi iš VVoodhaven, N.Y.

Tėvų pranciškonų vienuolynui, Aušros 
vartų koplyčiai, Kultūros židiniui — 
Jaunimo centrui aukojo
500 dol.: A. a. Julijos Stumbrienės testamentu palikimas.
300 dol.: Prel. Jonas A. Kučingis, Los Angeles, Calif. (100 dol.—

prel. J. Maciejausko atmintinis įnašas).

125 dol.: M. Vaitiekūnas, Woodhaven, N.Y.
Po 100 dol.: S. Birzetas, a.a. vyro Jono prisiminimui, Woodbaven, 

New York. 
Vita Birzetas, Woodhaven, N.Y. 
V. Dubauskas, Woodhaven, N.Y. 
Louise Eurkoos, VVashington, D.C. 
Alfonsas Jankauskas, VVoodhaven, N.Y. 
N. N. VVoodhaven, N.Y. 
N.N. Richmond Kili, N.Y.

Po 50 dol.: J. Sirusas, VVoodhaven, N.Y. (pažadėjęs 300 doL). 
Ant Smetona, VVoodhaven, N.Y.

30 dol.: Michael White, E. New York, N.Y.

Po 25 dol.: N. N. VVoodhaven, N.Y.
N. N. Woodhaven, N.Y.

Po 20 dol.: Juozas Ališauskas, Woodhaven, N.Y.
Jurgis Liobis, VVoodhaven, N.Y. (pažadėjęs 100 dol.).
Pranciška Plaktonis, Brooklyn, N.Y.

R. L.

Padėka
Penkiasdešimt metų jubilie- 

. jų švęsdama, mūsų Kongregaci
ja pajuto žmonių gerumą ir 
džiaugėsi jų artumu. Besisteng-

300 dol.).
M. Jasinskienė, VVoodhaven, N.Y. (pažadėjusi 100 dol.).
St Liogys, Woodhaven, N.Y.
Mrs. M. Žvirblis. Woodhaven, N.Y. (pažadėjusi 100 
dol.).

tik kiek mažesniam sąstate: pir
mininkė J. Miliauskienė, vice
pirmininkė ir sekretorė M. Mi- 
nikauskaitė, iždininkė N. Duls-

Pirmininkės pakviestas gra-

1 dol. Galina Stonys, VVoodhaven, N.Y.

Visiem aukojusiem teatlygina Visagalis!
Įamžinkite save ir savo šeimos mirusius šiame kilniame darbe šventė mus dar labiau su- 

Dicvo garbei ir Tėvynės labui. Paskubėkite dosnia auka, kad visi artino ’r surišo Dievo ir tautos 
statybos darbai kuo greičiau pasistūmėtų pirmyn. Nepamirškite tarnyboje. Telaimina ^Dievas vi- 
šių kilnių planų prisiminti ir testamentuose. Mūsų padėka ir “ **'—J ,JX
maldos. Dabarties ir ateities kartos nepamirš Jūsų. Aukas siųsti: 
Building Fund, Franciscan Monastery, 680 Bushwich Avenue, 
Brooklyn, N.Y. 11221.

- lies tęsėsi serafiškos vaišės.
±r ak0mp0nU0iant Buvusi vicepirmininkė Girai-
P ■ j- tienė iš eitu pareigu pasitraukė,
kofamT nU0S,rdŽ'ai de- nes Kvyko aįsigy^enU i Putna-

Mes tikimės ir jaufiame, ”*J P“,a,ytu?. arki'
J ’ vysk. J. Matulaičio poilsio na

mus, kuriem pastatyti pati nu
pirko žemę. Giraitienė buvo ne 

____ ui- tik uoli šios brolijos veikėja, sus — to kasdien meldžiame. . . . . t .. J .. .bet taip pat pasižymėjo darbs- 
Nekaltai Pradėtosios Mari- tumu ir kitose organizacijose.

jos Seserys Buvo didelė lietuviškų vienuo- 
v Sesuo M. Aloyza lynų rėmėja. Jos širdriai ypač

laidotos šešios narės. Mirusios 
narės visada prisimenamos mal
dose. Už kiekvieną mirusią na
rę užprašomos mišios, bendrai 
kalbamas rožančius ir laidotu
vių dieną organizuotai dalyvau
jama pamaldose.

Būtų džiugu, jei praretėjan- 
čias brolijos eiles papildytų 
nauji nariai, ypač parapijos 
moterys. Tretininkų brolija tu
ri kilnų tikslą. Prijaučią kvie
čiami atsilankyti į susirinkimus, 
kurie vyksta kiekvieno mėne
sio pirmą sekmadienį 3:30 vai. 
popiet šv. Kazimiero parapijos 

mis. Taip šiais metais jau pa- bažnyčioje. J. M.

artimi buvo lietuviai pranciško
nai ir Nekalto Prasidėjimo Ma
rijos seselės, pas kurias ir per
sikėlė gyventi.

Paskutiniu metu vėl keletas 
narių iškeliavo į amžinybę. Rug
sėjo 30 palaidota ilgametė bro
lijos narė E. Pūrienė. Lapkri
čio 2 palaidota M. Burokienė, 
sulaukusi gilios senatvės. Ve
lionė priklausė ne tik tretinin
kų brolijai, bet ir kitom kata
likiškom organizacijom, remda- 
ma jų darbą veikla ir auko-

— P. Gailiaus spalvotų gra
viūrų ir “Le livre premier de 
la suite Lithuanienne” (16 lino
leumo raižinių su O.V.L. Mila
šiaus tekstu) paroda lapkričio 
13-30 vyksta Philippe St. Hono- 
re galerijoje, Paryžiuje.

— Nek. Prasid. Marijos sese
rų jubiliejinę sukaktį minint, 
Toronte, Kanadoje, Prisikėlimo 
parapijos salėj lapkričio 16 ren
giamas koncertas — vakarie
nė. Programą atliks solistė Ro
ma Mastienė, smuik. Stp. Kai
rys ir kt.

— Mindaugo mirtis, 4 veiks
mų istorinė V. Krėvės-Mickevi
čiaus 
lajd 
mil 
ma' 
klai
tų sukaktį.

— Vliko vicepirmininkas J. 
Audėnas spalio 26 buvo išvy
kęs i Torontą, kur dalyvavo 
simpoziume “Kaip sulaikyti Lie
tuvos rusinimą”. Simpoziume 
taip pat dalyvavo kuni
gas F. Jucevičius, dr. P. Lu
koševičius ir Vasiliauskienė. 
Moderavo dr. Balčiūnas, Kana- 
dos Lietuvių Bendruomenės To
ronto apylinkės pirmininkas, 
simpoziumo organizatorius.

(E-)
— Dr. Vytautas Bieliauskas, 

Xavier universiteto psichologi
jos katedros vedėjas, spalio 27 
per Cincinnati miesto WCOP- 
TV 9 tinklą pasirodė pusės va
landos televizijos programoje 
“Police Call”; Pasikalbėjimo te
ma: “Police Community Rela- 
tions Training Program”, ku
rią dr. Bieliauskas šią vasarą 
sėkmingai pravedė Xavier uni
versitete gavęs federalinės val
džios stipendiją per Teisingu
mo ministeriją Washingtone.

— Venezuelos dienraštis 
(Caracas, rugp. 24) paskelbė 
Venezuelos lietuvių jaunimo 
protesto pareiškimą dėl rusų 
kariuomenės įsibrovimo Į Če
koslovakiją. Protestą Ven. liet, 
jaunimo vardu pasirašė Danutė 
(Statkutė) Rosales ir Jadvyga 
Klovaitė. (E.)

— Apie Lietuvą šią vasarą 
bus buvę daugiausia rašyta Los 
Angeles ispaniško laikraščio La 
Opinion sekmadieniniuose prie
duose. Birželio mėnesio 23 ir 
30 buvo paskelbtas Antonio L. 
Mendez straipsnis apie paverg
tą tautą, o rugsėjo ir spalio 
mėnesių keliuose prieduose ėjo 
Algirdo Gustaičio straipsniai 
apie Lietuvą, kovojančią dėl 
laisvės. A. L. Mendez straips
nis irgi paremtas A. Gustaičio 
jam suteikta informacija. Visi 
straipsniai aprūpinti atitinka
momis iliustracijomis. (E.)

— Matematikas Pranas Gru
šas, I.B.M. korporacijos koman
diruotas, spalio 21 Philadelphi- 
joj matematikų suvažiavime 
ŠIAM (Society of Industrial and 
Applied Mathematics) skaitė 
paskaitą tema "2emės palydo
vo padėties nustatymas". Pra
nas Grušas dirba I.B.M. korpo
racijoje kaip matematikas ana
listas, erdvių tyrinėjimo srities 
specialistas. Į suvažiavimą jį ly
dėjo neseniai iš Lietuvos atvy-

ŠV. ANTANO GIMNAZIJA
Kennebunkporte, Maine
su visom Amerikos gimnazijų teisėm

Išeinamas pilnas j kolegijas paruošiamųjų gimnazijų kursas.
Oficialiai dėstoma lietuvių kalba. Savaitėje pamokų tiek pat, kiek 
anglų kalbos. Duodami kreditai.
Veikia jaunimo organizacijos, puoselėjami sportai, duodama lietu
viška gyvenimo pasaulėžvalga. Mokiniams Sviesti kviečiami lietu
viai rašytojai, muzikai, solistai, dailininkai. ■ *
Dėsto 20 mokytojų bei instruktorių. Pati gimnazija padeda moki
niams įstoti į kolegijas.
Mokiniai gyvena bendrabuty.
Atlyginimas visiems prieinamas — atsižvelgiama j kiekvienos Šei
mos padėtj.
Anksti registruokite mokinius 1969-1970 m.
Priimami berniukai baigę 8 skyrius.

Lietuviai tėvai, branginki! šių gimnazijų, kol ji yra.
Jos ateitis jūsy rankose!.

Informacijos ir registracijos reikalais rašykit: 
Rev. Rector 
St. Anthony High Sehool 
Kenmbunkport, Maine 04046

kusi žmona Marija ir sūnus 
Gintaras. Ta pačia proga jie ap
silankė VVashingtone ir New 
Yorke. P. Grušas šiuo metu gy
vena Santa Monikoj. Calif. ir 
gyvai reiškiasi lietuviškoje veik
loje.

— Vliko seimo posėdžiai bus 
gruodžio 7-8 New Yorke. Vli
ko valdyba jau parengė posė
džių dienotvarkę. Vliko tary
bos komisijos rengia nutarimų 
projektus, liečiančius eilę svars
tysimų klausimų. Gruodž. 7 ren
giama vakarienė, kurios metu 
bus pagerbti Vliko veteranai— 
prieš 25 metus (1943 lapkri
čio 25) Kaune įvykusio pirmojo 
Vliko posėdžio dalyviai. Vaka-
rienėje galės dalyvauti ir sve
čiai, Vliko seimo posėdžiuose
nedalyvavę. (E)



DARBININKAS

Boksininkas Romualdas Murauskas (k.), 1956 Melbourne pirmasis lietuvis gavęs individualų bronzos medalį

1968 nu« lapkričio 15 i, ra*. 75

Lietuviai olimpiniuose
Pirmam rašiny (Darbininko 

72 nr.) buvome apžvelgę lietu
vius sportininkus (iš Lietuvos 
ir Kanados), kurie dalyvavo 

• olimpiniuose žaidimuose Mek
sikoj. Atidžiau pasirausę po 
rinktinių pasaulio sportininkų 
vardyną, radome dar dvi lietu
viškas pavardes.

Viena iš jų, Alicija Kaufma- 
naitė, atstovavusi Argentinai. 
Alicija bėgo 100 m ir pataikė į 
tą patį, antrąjį, užbėgimą, kur 
buvo į r i k i u o t a ir ki
ta lietuvaitė Macijauskaitė - 
Ireną Piotrowki (Kanada). Jei 
Irena nuotolį prabėgo per 11,3, 
užėmė antrą vietą ir pasistūmė
jo Į ketvirtbaigmę, tai Alicija 
pasirodė kukliau — jos laikas
11.8. Likusi šeštąja, nors ir pra
lenkusi Smith (Jamaika) per
11.9. Alicija iš tolesnių varžy
bų iškrito.

Kitas lietuvis, plaukikas Vla
das Vokietaitis (Paryžiaus spor
to dienraštis L’Eųuipe jo pa
vardę rašo Wojkatajtis), gyve
nąs Stetine ir atstovavęs Len
kijai, dalyvavo 1500 m laisvo 
stiliaus rungtyje. Trečiame už
plaukime Vokietaitis baigė 
penktuoju 18.32,4 min. ir už 
savęs paliko Henrard (Belgija) 
su 18.38,2. §į užplaukimą lai
mėjo Brough (Australija) per 
17,17,1. Aštuoni vyrai ketu
riuose užplaukimuose parodę 
geriausią laiką, pateko į baig-

ŠYPSNIAI Iš ANAPUS SIENOS
IR TAIP ATSITINKA

Vėl viena iš Vilniaus Tiesos 
“nepaprastų istorijų”:

Vilnietis susitiko Panevėžy 
savo giminaitį iš Pasvalio. Susi
tikimas būtų buvęs vienas ma
lonumas, jei ne tas nelemtas 
autobuso bilietas iš Panevėžio 
į Vilnių, kurį vilnietis jau turė
jo kišenėj. Nutarė bilietą grą
žinti į kasą ir važiuoti į Pas
valį. Iki autobuso į Vilnių bu
vo dar keturios valandos, tai 
pagal taisykles kasa turėjo grą
žinti visą bilieto kainą. Bet prie 
langelio:

— Prašau pasą, — pareikala
vo kasininkė.

— Pasą palikau namie, — 
truputį išsigandęs pasiteisino 
žmogus ir klusterėjo: —O kam 
jis jums?

— Jeigu neturite paso, bi
lieto nepriimsime, — pareiš
kė kasininkė. Ką žmogui dary
ti? Kol parduosi kam “iŠ ran
ku" bilietą, neliks laiko į Pas
valį važiuoti... Nutarė pasi
skolinti pasą pas pažįstamą. Ži
nojo. kad daro negerai, bet iš
eities nematė.

Atsinešęs pasą, gavo kasoje 
specialų popierio lakštą, kurį 
reikėjo užpildyti. Ištisa anketa, 
su tuzinu klausimų, reikalau
jančių smulkiai iškloti popieriu
je bilieto atsisakančio piliečio 
asmenybę bei. padaryti nuo
dugnius išrašus iš jo paso. Pi

KĘSTUTIS ČERKELIŪNAS

Boksininkas Jonas Čepulis, 1968 
Meksikoje gavęs sidabro medalį

mę. Jų tarpe Vokietaičio ne
buvo. 1500 m olimpinių meda
lių laimėtojai: aukso Burton 
(JAV) 16.39.9, sidabro Kinsell 
(JAV) 16,57,3, bronzos Brough 
(Australija) 17,4,7.

Iš viso Meksikoj turėjo pro
gos pasireikšti 13 lietuvių: de
šimtukas iš Lietuvos, įjungtas į 
SS rinktinę, po vieną už Ar
gentiną, Kanadą ir Lenkiją. Be
je, Vilniaus Sportas priskaito 
11 dalyvių iš Lietuvos, bet tink- 
lininko (ar tinklininkės) pavar
dės nepavyko sužinoti. Viena 
aišku, kad jis (ar ji) pagrindinė
se SS vyrų ir moterų sudėty
se nefigūravo, kiek galima 
spręsti iš rungtynių aprašymų.

Didysis sportininkų sąskry
dis Meksikoj lietuviams įdomus 
tuo, kad pirmą kartą olimpinėj 

lietis dar labiau suglumo, kai 
perskaitė griežtą klausimą, 
kodėl jis negalįs išvykti pagal 
pirktą bilietą. Parašyti, kad no
ri nuvykti pas giminaitį, nedrį
so: ką gali žinoti, gal palaikys 
nerimta priežastim ir bilieto at
gal nepriims. Parašė: priežastis 
— liga. Ir čia bilieto savininką 
nutvėrė, kaip sakoma, nusikal
timo vietoje. Iš jo pareikala
vo... ligonio lapelio (!)

Kuo viskas baigėsi? Pilietį 
dar kelis kartus siuntinėjo kaž
kokių parašų. Praėjo kone trys 
valandos. Pagaliau bilietą pa
ėmė, bet grąžino žmogui jau tik 
85% bilieto vertės. Mat, iki 
autobuso išvykimo į Vilnių bu
vo likusi jau tik viena valanda. 
Susinervinęs ir suprakaitavęs 
išėjo žmogus iš stoties. Autobu
sas Į Pasvalį jau buvo išėjęs. 
Pas giminaitį pasivėlino. 0 ir 
ten malonumo nedaug: vis 
vaidencsi reikalavimai “Paro
dykit, keleivi, ligos lapelį...” 
O kas bus, jei sužinos, kad ir 
pasas buvo skolintas?

— Tai, turbūt, biurokratiz
mas? — spėliojo vilnietis V. 
Strockis, kuriam taip atsitiko 
Panevėžy, šių metų liepos 6 
diena. Tiesa patvirtina, kad 
gryniausias biurokratizmas. Su
klydo tik nepridėjusi. kad pa
prasčiausias, kasdieniškiausias. 
tarybinis... (E)

žaidimuose
istorijoj pasipuošta aukso me
daliu. Toji garbė atiteko vil
niečiui Danui Pozniakui, laimė
jusiam pussunkio svorio bokso 
varžybas.

Šia proga panirkime į olim
pinių žaidimų praeitį ir pažvel
kim, kokį pėdsaką medalius be- 
raškant yra palikę lietuviai.

Pirmą kartą olimpiniuose 
žaidimuose Lietuva pasirodė 
1924 Paryžiuj. Buvo nuvykusi 
futbolo vienuolikė (13 žaidikų), 
pralaimėjo Šveicarijai 0-9, kuri 
gavo sidabro medalį, nes tik 
baigmėj pasidavė Urugvajui 
(aukso medalis). Be to, Lietuvai 
atstovavo du dviratininkai: Juo
zas Vilpišauskas ir įsakas Ano- 
likas. Vilpišauskas dabar gyve
na New Yorke, pajėgus šach
matininkas ir vis dar judrus 
sportinėj darbuotėj.

1928 į Amsterdamą Lietuva 
buvo nusiuntusi 12 sportinin
kų: 5 lengvatletus, 4 dvirati
ninkus, 2 boksininkus ir 1 sun- 
sumų kilnotoją. Nei Paryžiuj, 
nei Amsterdame medalių ne

Po olimpinių žaidimų Meksikoj

SS spal- 
Vilniaus

Lietuvos

iškovota. 1932 Los Angeles ir 
1936 Berlyne Lietuva nebuvo 
atstovaujama. Galima tik prisi
minti, kad Berlyne pirmą kartą 
įvestas krepšinis, kurį laimėjo 
JAV penketukas ir jo pagrindi
niu žaidiku buvo Pranas Lubi
nas, vėliau daug padėjęs Lie
tuvos krepšininkams iškilti į 
viršūnes.

Kaip lietuviai krutėjo olim
piniuose žaidimuose po II pa
saulinio karo, jau už 
vas, medžiagos duoda 
Sporto laikraštis.

1952 Helsinkyje iš 
dalyvavo 6 sportininkai: 4 krep
šininkai, 1 boksininkas ir 1 
fechtuotojas. SS krepšinio 
rinktinė liko JAV šešėlyje ir 
gavo sidabro medalį. Ir taip 3 
lietuviai krepšininkai, pagrin
dinio penketuko dalyviai, buvo 
pirmieji lietuviai, gavę olimpi
nius sidabrinukus.

1956 Melboume taip pat 6 
lietuviai: 3 krepšininkai, 2 
lengvatletai, 1 boksininkas. Vi
si trys krepšininkai vėl gavo si
dabro medalius, ir pirmą kartą 
lietuviai iškovojo individualius 
žymenis: Antanas Mikėnas bu
vo antruoju 20 km ėjime, pra
žingsniavęs per 1:32.3,0 vai. ir 
Romualdas Murauskas, boksi
ninkas, išplėšė bronzas meda
lį pussunkio šv. varžybose.

1960 Romoj nė vieno lietu
vio krepšininko, 3 irkluotojai, 1 
lengvatletė — iš viso 4. Gauti 
3 medaliai: 2 sidabro, 1 bron
zos. Prisimenam Birutę Kalė- 
dienę, kuri ieties metime pel
nė bronzos medalį.

1964 Tokyo jau 16 lietuvių, 
pati gausiausia grupė: 10 irk
luotojų, 5 lengvatletai, 1 bok
sininkas. Laimėtas 1 sidabro 
medalis.

Olimpiniai margumynai
Stasys šapamis, kaip SS ko

mandoj dalyvis, modernioj 
penkiakovėj gavęs sidabro me
dalį, Meksikoj atšventė savo 
gimtadienį. Kiek jam metų? O, 
dar gana jaunas, nevedęs ... 
Vilniaus Sportas rašo, jog dėl 
jo labiausiai pergyvena jauno
sios Lietuvos gražuolės, 
neveltui! Po olimpinių žaidi
mų Stasys, iki šiol gyvenęs 
Maskvoj, ruošiasi grįžti į Lie
tuvą.

Dvivietėj valty Apolinaras
Grigas irklavo su suomiu Riko- 
nenu ir turėjo vilčių paguodos 
rate. Iki baigmės liko apie 200 
metrų. Pergalė? Deja, lūkesčiai 
neišsipildė. Staiga Apolinaras 
išblyško, irklas iškrito iš ran
kų ir tautietis susmuko. Deguo
nies stoka ji paklupdė ir taip 
teko atsisveikinti su galimu me
daliu.

Pirmose krepšinio rungtynė
se SS rinktinė nugalėjo Lenki
ją 91:50. Pradžioje lenkai žaidė 
pakiliai, taikliai mėtė ir kėlinio 
vidury pirmavo 18:17. Tada į 
aikštę įėjo Modestas Paulaus
kas, tuoj pat pelnė du taškus 
ir iniciatyva liko SS žaidikam. 
Paulauskas pergalei įmetė dau
giausia taškų — 16.

Adv. M. ŠVEIKAUSKIENĖ sutiko JU- 
ma laikraštyje duoti paaiškinimų ir pa* 
tarimų teisiniais klausimais Darbininko 
daitytojam. Klausiant reikia pažymėti, 
ar skaito Darbininkų. Klausimai siųstini 
jos adresu: Mrs. M. L Šveikauskas — 
Attomey-at-Lav, Co-operative Bank 
Plaza, 1864 Centre St., West Roxbury, 
Mass. 02132.

ATSAKYMAI TEISINIAIS 
KLAUSIMAIS

GIRTUOK- 
ŽMONA

vedęs airišę,

NESĖKMĖS SU 
LIAUJANČIA 

Klausimas
Mano brolis yra 

airių kilmės moterį. Vaikų jie 
neturi. 1949 brolį ištiko dide
lė nelaimė: smarkiai susižeidė 
darbe. Išgulėjo ligoninėj be
veik metus. Tris savaites išgu
lėjo visai be sąmonės. Po ne
laimės brolis nebevaldo kojų, 
turi sėdėti specialioj invalido 
kėdėj.

Už savo akcidentą brolis ga
vo 17,000 dol. Airišė tuos pini
gus labai greit išleido. Ji visur 
vežiodavo brolį — ir į arklių 
lenktynes ir į šunų lenktynes. 
Be to, jiedu lošdavo visokius 
“games” (žaidimus) iš laikraš
čių ir šiaip iš “tickets” (bilie-

Seselės M. Emilianos 
prisiminimas

Sesuo M. Emiliana

Šv. Kazimiero seserų vienuo
lyno narė, seselė M. Emiliana 
mirė lapkričio 6 Lorettos ligoni
nėje, Chicagoje.

Seselė Emiliana gimė Wor- 
cester, Mass., ir ten pat užbai
gė aukštesniąją mokyklą. Chi
cagoje, DePaul Universitete į- 
gijo mokytojos mokslo laipsni.

Sekdama savo vyresnę se
serį vienuolę seselę Silviją, įsto
jo į šv. Kazimiero seserų vie
nuolyną 1919 vasario 1. Jos 
linksma nuotaika vienuolyne 
patraukė ir jaunesnę sesutę— 

Atsakymas
Padėtis tikrai pasibaisėtina, 

bet išeičių maža. Teisiniai kal
bant, žmona neprivalo savo vy
ro išlaikyti, nors jis ir yra in
validas. Jei ji būtų turtinga ir 
gerai uždirbtų, jis galėtų esa-

seselę Laurą ja pasekti. Velio- momis sąlygomis gauti vadina- 
nės seselės dvasios skaidrumas 
ir linksmumas lengvino jos pa
čios ir seselių gyvenimo kelią.

Mokyklos vedėjos ir vyres
niosios pareigas ėjo Šv. Kazi
miero parap. Phila, Pa. ir šv. 
Kazimiero, Chicago Heights, 
m.

Jos mokymo ir auklėjimo 
darbai žinomi šiose parapijose: 
Chicagoje — šv. Mykolo, Die
vo Apvaizdos, šš. Petro ir Po
vilo, Aušros Vartų, Visų šven
tų, šv. Jurgio, šv. Kazimiero, 
Chicago Heights, šv. Baltra
miejaus, Waukegan, Maria

aptarnauti.

mą “separate support” (sepa- 
raciją) ir teismas galėtų jai įsa
kyti vyrui finansiškai pagelbė
ti. Tačiau iš Tamstos laiško aiš
ku, kad ji pati finansiškai pras
tai verčiasi, nors ir turi trijų 
butų namus.

Man atrodo, kad Tamsta, 
kaip sesuo, kuri savo brolio taip 
gailisi, galėtum jį priimti pas 
save gyventi. Iš Tamstos laiško 
aišku, kad jis nėra toks invali
das, kurį reikia
Tamsta sakai, kad jis sugeba 
atlikti visus namų ruošos dar- 

. , „ , bus, taigi jis nėra našta kitiem,
aukštesnėj mokykloj, šv; Pet Jo žmona neturi jokios teisės 
ro, Roswell, New Mexico. St. pasirašyti jo gaunamą čekį. 
Joan of Ark. Aberdeen, Md., _ 
St John Vianney, So. St Paul, 
Minn. Paskutinė darbuotės mi
sija — St. Norbert, North- 
brook, Illinois.

Velionė palaidota lapkričio 9 
šv. Kazimiero kapinėse prie 
draugių seselių, kur ji lauks pri
sikėlimo į amžiną gyvenimą.

Jos siela teilsis Dievuje, ku
riam ji ištikimai tarnavo.

SKKS

•plauti ir namus 
teko atlikti, sė- 
kėdėj. Uždirbtų 
niekad nematė,

tų). Bematant pinigų ir nebeli
ko. Iš tų pinigų tik namus spė
jo apkalti, visus kitus pinigus 
laukan išmetė.

Kai tik tų pinigų nebeliko, 
airišė pradėjo kabintis prie bro
lio ir jam gyvenimą gadinti. Ji 
pradėjo dirbti, ir broliui teko 
virti ir indus 
apžiūrėti. Tai 
dint invalido 
pinigų brolis 
nes ji išeidavo į karčiamas ir 
tuos pinigus pragerdavo. Vėlai 
naktį atsibaladodavo girta ir 
brolį koliodavo baisiausiais žo
džiais. Dar užmiršau parašyti, 
kad brolis gauna pensijos — 
apie 134.20 dol. į mėnesį. To 
čekio jis niekuomet nėra ma
tęs. Ji pati tą čekį pasirašo ir ji 
iškeičia, išleisdama visus pini
gus cigaretėm ir degtinei bei 
alui pirkti.

Brolio gyvenimas pasidarė 
nebeįmanomas. Ji vis jam pri
kiša, kad ji neturinti vyro, kad 
jis jai nėra reikalingas, kad jis 
išsinešdintų iš namų ir ją pa
liktų ramybėj. Namai, kuriuo
se jie gyvena, yra trijų šeimų 
ir užrašyti jos vienos vardu. 
Dabar ji nebedirba, nes turėjo 
moterų ligų operaciją. Ji die
nos metu sėdi namie ir savo 
•vyrą kolioja baisiais vardais, 
o naktimis vis tebeeina gerti ir 
tokiu būdu išleidžia brolio pen
sijos grašius. Brolis sėdi, nie
kur negali pabėgti ir visomis 
dienomis verkia.

Prašau mūsų pasigailėti ir
pasakyti, ką brolis turėtų dabar 
daryti. Kur jis turėtų dingti? 
Ar žmona privalo dirbti ir jį 
išlaikyti? Ar yra koks nors bū
das ją priversti sėdėti namie, 
o nesivalkioti po karčiamas? Ar 
yra kas padeda? Policija jau 
buvo kelis sykius pašaukta, nes 
kai ji grįžta namo girta, ji bro
lį daug sykių yra sumušusi, su 
puodu ar su kokiu kitu įrankiu. 
Policija ją paragina su vyru 
žmoniškiau elgtis, bet šiaip nie
ko nedaro. Ji kada nors jį gali 
užmušti, bet ką mes galėtume 
daryti tokiomis sunkiomis ap
linkybėmis? Prašau patarti, bū
sime amžinai dėkingi.

Nelaiminga sesuo, Ohio

Brangiam tėvui ir uošviui mirus, s. JUOZUI RAŠKUl ir 
Ps- VYTAUTUI RASKEVICIUI ir jų šeimoms nuoširdžią 
užuojautą reiškia.

ISB Atlanto Rajono Vadi ja

Toks pasirašymas, be leidimo 
(without authority), yra “federa
linis” nusikaltimas ir ji dėl to 
gali pakliūti vargan. Jei bro
lis gyventų pas Tamstą, jis, ži
noma, galėtų savo gaunama 
pensija prisidėti prie pragyve
nimo išlaidų.

Deja, paprastai tokiomis ap
linkybėmis žmonės labai gaili
si vargšų giminių, bet jų neno
ri pas save priimti. Tamsta, 
kaip sesuo, neturi teisinės pa
reigos brolį išlaikyti arba pri
žiūrėti. Tačiau Tamsta jo gai
liesi, todėl manau, kad neatsi
sakysi jį priimti. Kitu atveju, 
jis turi būti patalpinamas į prie
glaudą (nursing home) ir, at
skaičius jo gaunamą pensijos 
sumą (jam jos priklauso apie 
15 dol. savo reikalam), miestas 
turės prisidėti prie jo išlaiky
mo.

Gaila, kad gavus vadinamą 
Workmen’s Compensation, ta 
suma nebuvo praktiškiau pa
naudota jo paties labui. Jei ta 
suma (17,000) būtų protingai 
investuota, brolis nebūtų dabar 
tokioj beviltiškoj padėty ir jo 
paties žmona turėtų daugiau 
pagarbos savo “pinigų turin
čiam” vyrui.

Deja, negaliu Tamstom nu
rodyti būdo visiem sunkumam 
pašalinti. Visos alternatyvos nė
ra malonios ir jų- nedaug tėra. 
Man atrodo, kad brolio gyvena 
mas būtų labiau pakeliamas, jei 
jis gyventų atskirai nuo savo 
žmonos.

RADIJO PROGRAMOS
Lietuvos Atsiminimu Radio Valanda 

NEW YORKE
šeštadieniais nuo 5 iki 6 vai. WEVD 
1330 KIL 97.9 Mg. Fm. Direktorius 
Dr. Jokūbas J. Stukas. 1016 Schlei- 
fer Rd. HiUside, NJ. 07205; teL 201- 
289-6878.

Laisvės Žiburys — NEW YORK — 
Lietuvių ir anglų kalbomis sekma
dieniais 9-10 vai. ryto WHBI 105.9 
FM banga. Vedėjas: Romas Kezvs, 
TW 4-1288, 62-15 69th PI., Middle 
ViUage, N.Y. 11379.

BOSTON. MASS
Vedėjas

WLYN —1360 kilocyck 
ir FM 101.7 banga

Sekmadieniais nuo 1-1:3O vai. pp.

BOSTON, WORCESTER 
BROCKTON, ’ 
Vedėjas P. VIŠČINIS

173 Arthur SU Brockton 18, Mass.
TeL JU 6-7209 

FM bangomis 105,7 MC 
tneg. U WKOX, Framingham, Mass. 

Sekmadieniais 8-9 vai. ryte 
WHIL - 1430 kil. Medford. Mas*. 
Sekmadieniais nuo 11 iki 12 vid

LIETUVIŠKŲ MELIODIJŲ 
RADIO VALANDA

girdima kiekv. Šeštadienį 3-4 p.p. 
iš Detroito stoties VVJLB-AM -1400 
kilo. Pranešėjai: Patricia Bandža ir 
Algis Zaparackas; vedėjas — Ralph 
Valatka, 15756 Lesnre, Detroit, Mich. 
<8227; tel. 273-2224.

HARTFORD. CONN.
Ved. ALG. DRAGŪNĄVTCIUS 

WBMI - FM 95.7
273 Victoria Rd., Hartford 14, Conn.

Tel.: 249 - 4502
Sekmadienį —- nuo 12 Iki 1 ap.

PITT8BURGH, PA. 
WZUM. 1590 banga 

vedėjas VYT A. YUCIUH
52 Shady St. W. Pgh., Penna, 15228 

Tel. 563-2754
Sekmadieniais 12.00 iki 12:30 v. p.p.

PHILADELPHIA, PA.
WTEl_ 860 kitocyele* 

BENDRUOMENfiS BALSAS 
1203 Green SL, Phila. Pa. 19123 

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

WATERBURY, CONN 
WWCO - AM - 12*0 

Ved. ANT. PALIULIS 
Lietuvos prMminlmal

Kultūrinė - komercinė programa 
Sekmad. 9:35 ik’ 10:30 ryto
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Lietuvos Senos ir Naujos

brangi, Metai, Pavasario links
mybės, Barbutė, ir Pilypas, Šią

Užstalės daina. Tinginė bobu
tė, Oi laukiau, laukiau, Oi, tu 
Jieva, Jievuže, Augu pas tėve-

A. Dambrauskaitės įdatesota 
15 Bet. damų: Bamnnjtir daina, 
O naktele rami, Pradalginose^ 
lAfA tfnraff*. Dobilėte, Na, 
tai kas?- Tulpės, Tėvynės mei
lė nemari, Jąu atėjo rudenė
lis, Kam šėrei žirgeli, Sėdžiu 
po langelio, Oi berneli vientu
rį ir Vakaras. , v

; LMurfy Tautiniai tekiai, 
Švedo ansamblio ir Aitvarų 
kvarteto 14 bet. šokių: Ašteo-

kurioje 
_ baigta tokioj 

etej: Sovietai »ga Jugosiavi- 
ja 31. Bavariją te JAV 29%, Vak. 
Vokietija 29, Vengrija tefc, Argen-

HoDow Road ICeMUe, LL LJ. 
Bcpresraray on Bome 110 — Call:

CLERKTYPiST

YOUR AD 
CANCELOR CHANGE 

Tat: GL2-2923

SERVICE

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

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.

... Lietuvos Kanklės: O. Mi
kulskienei vadovaujant Įgrota:
Pas močiutę augau, Suktinis, v
Supinsiu dainužę. Pas motulę, "x«et«Oty.
Rugučiai, Lenciūgėlis, Naujie- Uu tave Man ne visUek Pa. 
nos, Sėjau rūtą, Siuntė mane 
motinėlė, kepurinė, Per girią, 
girelę ir Sveikas Jėzau.
. Težydi Vėliai Lietuva, Lie
tuvos Vyčių choro, vadovau
jant muz. Faustui Stroliai, įdai
nuota 17 lietuviškų dainų: Ei
sim girion, Beauštant! aušre
lė, Vištos, Oi, motinėle, Mergai
tė, Kas tas miežio grūdas, Gie
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 IžmgelitFir Vyčių 
himnas.

nyris, Landuiė, Lenciūgėlis, 
Sukčius, Ūselis, Jevaro tūtas, 
Klumpakojis, Kalvelis, Sadutė, 
Žiogelis, Vakaruškos,. Audėjėlė,

rų seksteto įdainuoto-14 liet 
dainų: Ruduo, GėUų daina, Vėl 
gegužės naktis, Avietėlė, Man 
ne vistiek, Joninių daina, Daina 
apie tiltą, O, ramunėle, pasa
kyk, Aunu, aunu baltas kojas, 
Myliu tave, Plaukia sau laive
lis, Kai ateis pavasarėlis, iš op. 
“Birutė” Sesutėlės — lelijėlės 
ir iš op. “Dana” moterų cho
ras.

“Lietuvos Atsiminimu" 
25 m. Jubiliejaus koncertas: 
su solistais ir choru įdainuota: 
Tėviškės namai, O, ramybe, Oi

pralaimėjo priei Ptetzach), b 
gkntos 2:2 an Phffpinais, k 
kiti užtikrintai laimėjo, rod 
JAV komanda ir be garsaus 
Fiseherio galėjo būti antroj

o Evans 
beto ly
tai visi 

rodo, kad 
Bobby 
vietoj. 

Lietuvių 
5:0 laimė- 

umversitetų.

frisje benefits - grofft shartng 
MARINE OPTSCAL. MFG. CO

28 Mahler Roed RosHndale, Mass.
617 - 524-5100

CANINE OBEDIENCE 
BY-KRAST 

Housebreaking problems correction 
obedience training results guaran- 
teed. We come to your home — 

TW 7-4447

DARBININKO SKAITYTOJAM
• ’ ■ » ■ * J .

SKAITYTOJAMS palengvinti išsiųsti prenumeratą, 
dedamas šis lapelis. Prašome ij iškirpti, užpildyti ir pa
siųsti adresu:

Darbininkas, 910 Willoughby Avė., Brooklyn, N. Y. 11221

Prašau pratęsti prenumeratą 1968 metams.

Vardas ir pavardė

Adresas

vių I, kuri šiemet dalyvauja “Baltic 
team” vardu, turi sunkią kovą su 
Cambridge L Pastaroji veda 2% : 
156 (1 lošiama). Pusantro taško 
pelnijo Juris Ozols. ir Kazys Merkis. 
Lapkričio 15 d. Uetuvių B lošia So. 
Bostono LPD klube su Northeastem 
universitetu, o pirmoji komanda 
vyksta pas MIT.

Boston S. Globė, lapkričio 10 d., 
MET lygos varžybose išskiria Har
vardo, Boylstono ir Cambridge ko
mandas, kaip pačias stipriausias. 
Apie Lietuvių komandą taria, kad 
ji neteko tautinio atspalvio, nes be 
dviejų latvių įsikėlė vieną estą ir 
pasivadino “Baltic” team.

WOMEN
WILL: TRAIN LIGHT FACTORY 
work 7 JLM - 3:30PM A 3:30 PM to 
midnight, prenoium pay for evening 
shifts Cosmettc Firm air-cond’nd. 
literai benefits, near 241st St_ sub- 
way Nice Pak Products, Ine. 150 N. 
MacQuestin Pkway Mt. Vernon, N Y

ANNE PARNISI INC
CUSTOM DRESSMAKING

Original designs we also do altera- 
tions and redesigning — 150 Wood- 
bury Road in Woodbury

Call 516 - 692-2975

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

Už kalendorių

Siunčiu už prenumeratą $...

Spaudai paremti S.

H AND SEWER 
Custom made Lampshades 

Exp pref d or beginner to train 
Excel cond’s. Apply in person 
DeMAR Lampshade Studio 
5212 16th Avė., Brooklyn 

Call 851-9072

EXP OPERATORS ON 
NEGLIGEES

Mušt do a complete garment piece 
work steady Union shop MASONE 
INC 40 E 21st Street New York 
City 10 floor AL 4-6590

JOHN COESTER — Oualified Li- 
censed Contractor for Office, store, 
restaurant and home improvements 
We do excellent work, reasonable 
prices. Call for free estimates — 

VI 9-5803

BELLE CREST 
ADULT HOME 

Home Away from Home
On beautiful shelter island excel- 
lent food, care and accomodations 
24 hour supervision, Catholic church 
within the area. N.Y. certification. 
State Road Shelter Island — Phone 

516 - 749-0541

Savininkas — Helmut Vollmer 
206 East 86th Street 

(tarp 2 ir 3 Avė.) 
fS New York, N. Y.

V Tel. RE 4-4428

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

Puikiausia vokiška virtuve: pietOs-vakarienė
Teirautis kavinėje kur pastatyti automobilį.

likta šalis, iš op. “Eglė žalčių 
karalienė”, Lietuva, iš op.“Gra- 
žina”. Taip pat “Dominikas ir 
Motiejus, ir jų draugas Timo
tiejus”.

Šios 4 lietuviškos muzikos il
go grojimo plokštelės gauna
mos 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.
Persiuntimui pridedama 50 c. -

Introduction to Modem Li- 
thuanian. Puikus lietuvių kal
bos vadovas su 40 pamokų, 
gramatikos priedu, skaitymais 

_ir žodynėliais. Tękstas.,įr paaiš
kinimai ? anglų kalba. Nemo - 
kantiem ar nedaug mokantiem 
lietuviškai — puiki galimybė iš
mokti. Parengė L Dambriūnas,

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

Labai naudingas priedas pra
dedantiems mokytis lietuvių 
kalbą: Lithuanian Reader for 
Self-lnstruction. Parengė W. R. 
Schmalstieg ir A. Klimas. Kaina 
1 doL

DARBININKAS
910 VVilloughby Avė.

Brooklyn, N. Y. 11221

STENO-TYPIST
Varied Diversified Work 

GoocT Skilis, Lite E&perience 
Excellent Company Benefits

WONDER BREAD
3362 Park Avenue

Near E. 166th Street
Bronx, N.Y.

Equal Opportunity Employer

THUNDER STANG
TRAVEL AGENCY

FREE Consultation Delivery
.. AIRUNE TICKETS ' — 

PRIVATE CĄR RENTAL 
GROUP TOURS - CRUISES 
CHARTER BUS - HOTELS
Open Eves. and Saturdays

122-25A New York Blvd.
Cor. Baisley & N.Y. 
Jamaica, N.Y. 11434 

723-4300
Name It We'll Arrange It

DĖMESIO

H. W. MALĖ

Work near home J & N American 
Service Station 720 Spring St. Rte. 
#1 Elizabeth N.J. A.utomechanics 
stėady all year guaranteed 510.000 
a year —- fringe benefits uniforms 
supplied 5 paid holidays. Call 201 
289-8222 ask for NICK

GARFIELD CUSTOM 
WOODWORKING 

Cabinets for Stores Homes and Of- 
fices ceiling wall paneling formica 
work furniture repair & polishing 
418 C.P.W. (Corner 102nd Street) 

------- 866-4420 -------

dovanų siuntėjams į LIETUVĄ, ir US.SR . -
Mes džiaugiamės galėdami pranešti, kad sparčiai padidė
jus klientų skaičiui ir veiklai mums pasisekė pasiekti 
tokių pagerinimų:
1. Pagreitinti užsakytų dovanų pristatymą.
2. Suprastinti Vnešposyltorg’o užsakymų vykdymo pro- 

- cedūrą.
3.

4.

Padidinti Vnešposyltorg’o krautuvių ir sandėlių skai
čių visoje U.S.S.R.
Padidinti visokių prekių pasirinkimą — drabužių, me
džiagų, avalynės ir t.t.

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

40 Lietuviškę Meliodiję Įgro
ta su simfonijos orkestru: Iš 
rytų šalelės, Atskrend sakalė
lis, Treji gaidžiai negiedojo, Ant 
tėvelio dvaro, Aš pasėjau line
lius,. Kur tas šaltinėlis, Ramo- 
vėnų maršas, Trijų seselių, Pa
sisėjau žalią rūta, Kur bėga Še
šupė, Plaukia žąselė, Ko liūdi 
putinėli, Gieda gaideliai, Lietu
va brangi, Aš padainuosiu dai
nų dainelę, Tykus buvo vaka
rėlis, Kam šėrei žirgelį, Tylus 
vakaras, Ei, Lietuvos kareivė
liai, Lietuvos himnas, Per tam
sią naktelę, Pasėjau dobilą, Ar 
aš ne vyšnelė, Unčių tupi trys 
pulkeliai, Trys sesutės, Už jūrų 
marių, Ant kalno, Du gaideliai, 
O čia, čia, Oi lekia, lekia, Jo
jau dieną, Sutems tamsi naktu
žėlė, Aušta aušrelė, šviesi pa- 
zarėlė. Tris dzienas, Šią nakte
lę, Jai nerūpėjo, Vai tu žirge, 
Žalia girelė, žalia liepelė, Gar
nys turi ilgą snapą ir Lietuviais 
esame mes gimę.
Iš šio sąrašo išsirinkus tris ii- .. 

go grojimo plokšteles, moka
ma tik penki doleriai. Atskira 
plokštelė kainuoja 2 dol. (anks- 
čiau buvo parduodamos po 4 vtmo mašinėte, 
dot 'Non Įsigyti Papigintų roagnetofonus ir kit vokieflų ir 
plokštelių, prašomi rašyti: Dar
bininkas, 910 Willoughby Avė., 
Brooklyn, N.Y. 11221.

laidotuvės yra tikėjimo 
paliudijimas.

"Proying Hands" 
k by Abrecht Dūrer

universal
FUNERAL CHAPEL, INC. 9 

52nd Street et Lezmgton Avenue 
Ray Kerbelis, Dir.

PL 3-5300

AUTOMOBILIŲ 
PATAISYMO 

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

Mentei & Doren, Ine.
83-12 Cooper Avenue 

Glendale, N.Y. 111227 

Tel. 894-4188

Jei planuojate ką pirkti ar 
dovanoti — pirma gaukite ka- 
talogėlius apie rašomas, skaičia
vimo

vietinių firmų gaminius su la
bai sumažinta kaina. Klauski
te: J. L. Giedraitis, 10 Bany 

Prisiuntimui pridedama 50 Dr., E. Northport, N. Y. 11731. 
centų. Tel. (516) 757-0055.

GREITOJI PAGALBA. Nenusimink, gausi pagalbą. Ilgai laukti vaistai 
mm reumatizmo, rankų, kojy nutirpimo ir skaudėjimo jau gaunami. Tai 
Oeksnio mostis. dabar vadinama "Reo-Lecf Rub". Dėžutės: 4 uncijų 3 doL. 
X uncijų 5 doi. Persiuntimui pridedama 50f. Kreiptis: RoyaJ Products, North 
Sta., P.O. Box 9112. Newark, NJ. 07104, arba i Darbininko administraciją. 
910 VVilloughby Avenue, Brooklyn, N.Y. 1122L

PARDUODAMA VAISTŲ LABORATORIJA ir ofisas. Plačiai žinomi vais
tai bei mestis nuo reumatizmo. Labai pelninga Įmonė. Rąžyti: P. Dekea, 
North St*., P.O. Bene 9112, Newark. NJ. 07104.

RESTAURANT

Full Hong formerty TheNewWorld 
Inn for finest of Chinese food spe- 
cial family dinners open 7 days a

Machinist and Ftroduction Workers 
day shift no defense work steady 
permanent, work manufacturer of 
eye glass frames liberal fringe ben
efits profit shartng MARINE OP- 
TICAL MFG CO 28 .Mahler Road 
Roslindade, Mass 617 - 524-5100 — 

.MJT.A.

RANDAZZO RUG CLEANING
Floor polishing upholstery cleaning 
all. work done at reasonable rates 
we guarantee all our work — 3026 
Avenue U, 'Brooklyn, N. Y. Call:

D E 2-5281 or 769-4249

under the persona! supervision of 
Tommy Yuen 1554 Myrtle Avė cor. 
Wycoff Avė Ridgewood — 456-8673

H. W. MALĖ

EXP DINING ROOM CAPTAIN 
and EXP WAITERS 

Nice working conditiųns 
LARCHMONT LODGE 

1890 Palmer Avenue 
Call 914 - 834-0100

CABINET MAKERS Woodworkers 
- Maciūne Men - Draftsmen - Bench 
Men - Wood Finishers - Helpers - 
Apprentices. — steady job, lots of 
overtime, good working conditions 
Pilot Woodworking Co. 105 Amor 
Avė. Carlstadt, NJ. (201)438-0200

5. Sudaryti naują sistemą patvirtinimui, kad užsakymai 
įvykdyti. Pasek pavyzdžiu tūkstančių mūsų klijentų, 
kurie patyrė, kad dovana per PODAROGIFTS, INC. 
yra geriau negu:
A. Siuntinio siuntimas iš čia

(jokio muito užsakymams per Podarogifts);

TRUCK MECHANICS
Ezperienced — full beenfits hospi- 
talization and pension plan — Fair 
employnrient practice $3.85 per hour 
REA EXPRESS 39th St. & North
ern Blvd. Long' Island City, 784-0378

RECOLOR CARPETING 
SOFA—DOG STAINS 
Your Home Clean Glow 
All Work Guaranteed 
------- Call MU 9-1910 -------

DISPLAY

B. Money order arba banko perlaida
(negalioja specialiose Vnešposyltorg’o krautuvėse)

C. Jokių kitų primokėjimų
(Vnešposyltorg moka mums komisiją).

APLANKYKIT MŪSŲ PARODINĘ SALĘ NEW YORKE

PACKERS—Men needed part time 
and full time shipping room gar- 
ments pleasant working conditions 
(2) coffee breaks work near home 
BAN Limited — 27 Wilburst Lyn- 
brook LJ. Call 516 - 599-1800

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

685-4738

Siųskite savo užsakymus ar klausimus į

PODAROGIFTS, Ina
(Vieninteli dovanų atstovai JAV-se)

AUTO MECHANICS 

1st 2nd and 3rd Class
CalIMr. Marino shop supt of Motor 
Vehicles Sinclair Oil Co. — 37-28 
Railroad Avė L.IC. — EX 2-1066

Outstanding Buy Meat & Grocery 
near Pauling, N.Y. Established 75 
years corner lot parking & building 
business Ist fl. 2 rented -apartments 
2nd floor. Excellent income terriffic 
opportunity 914-878-9992 Eves 914 
BR 9-8416 Asking price 555,000.

220 Parlc Avė. South (corner I8th Street) 
New York, N.Y. I0003 

Tel. 212-228-9547
arba j prie jo prisijungusias firmas:

Alfa Jeveler
TeL (212) 497-8865 Grand Opening of New Showroom

Aukso, platinos žiedai su deimantais o Viso pasaulio jvairfks laik
rodžiai • Puikūs importuoti indai 0 Įvairūs pipinoėalai moterim. *

Charm Beauty Shoppe
REGINA OSELTENE — Td.497-8965

Pusmetinis sušukavimas. Kirpimas. Stilizavimas.'

miegamųjų apstatymui.

Vokiški importuoti baldai ifantinai gavmami

ADOLF SCHRAGER’S FDRNITURE
336 E«t MHi Street - Tai. IR 9-0*00

(Tarpe 1-n»o» ir 2-fW|etvią)
Mokėjimo tąlgfog papsi pirkt jo pageidavimą

BAVARIAN AUTO SALES
N.Y. oldest & largest B.M.V. dealer 
— now at 49-05 Rooseveit Avenue 
Woodside. Phone 212-478-5500

PACKAGE EXPRESS & TRAVEL AGENCY, 
Ine.

1776 Broadway, New York, N.Y. 10019
Tel.: 212 581-6590 581-7729

arba į bet kurį jų skyrių

GLOBĖ PARCEL SERVICE, INC.
716 Walnut Street, Philadelphia, Pa. 19106

PERSONAL

REPUBLICANS and 
DEMOCRATS:

We have a platform you can read 
and understand. Write for free 
copy—no obligation. The Universal 
Party. P.O. Box 516, Berkeley, Ca- 
lifomia 94701

Tel.: 215 WA 5-3455 
arba į bet kurį jų skyrių

COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.
45 West 45th Street, New York, N.Y. 10036

Tel.: 212 Cl 5-7905
arba į bet kurį jų skyrių

PIRMAUJANTI DEŠRŲ PREKYBA NEW YORKE

SCHALLER&WEBER
AUGŠČIAUSIOS KOKYBES PRODUKTAI

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

Užeikite — įsitikinsite?

9 DIDŽIULES KRAUTUVES 9
New Yerke: 1654 2nd Avė. (85-86 St.) — TR 9-3047. « Franklin Sq^ L.I.: 961 Htmpatead Tpxt. — 437-7677 
RMeewvo6e: 96-94 Myrtle Avenue — VA 1-7068

AS 4-3210
Herai Perk, L.I.: 259-17 HlllaMe Avė. — 343-6116
K. Nerthpert, L.I.: 299-A Lark HeM Rd. 516-757-0801

Aatarijaje: 28-28 6telnway Street
Flushinge: 41-06 Main Street Hl 5-2552

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

Poughkeepsie, N.Y.: 450 Main St. — 914-454-9070
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DARBININKAS
NAUJIENOS^ AFfįl

Kun. Joną Pakalniški, savo 
naują dvasios vadą, sveikina 
Lietuvos vyčių 41-ji kuopa ir 
linki jam sėkmės visuose dar
buose. Buvusiam dvasios vadui 
kun. Antanui Račkauskui kuo
pa nuoširdžiai dėkoja už dvasi
nę globą ir bendradarbiavimą 
per praėjusius kelerius metus.

10 metu veiklos jubiliejų Lie
tuvos vyčių 41-ji kuopa minės 
sausio 5, sekmadienį. Šventė 
bus pradėta mišiomis 11 vai. 
Viešpaties Atsimainymo lietu
vių parapijos bažnyčioje Mas- 
pethe. Po pamaldų bendri pus
ryčiai kuopos nariam, jų šei
mom bei draugam parapijos sa
lėje. Vakare ten pat Įvyks mi
nėjimo programa ir šokiai. 
Tiek programa, tiek šokiai bus 
pritaikinti ir vyresniesiem ir 
jaunimui, todėl visi apylinkės 
lietuviai kviečiami gausiai da
lyvauti.

Padėkos dienos šokius jau
nimui rengia Liet, vyčių 41-ji 
kuopa lapkričio 29, penktadie
ni, 8 v.v. Club 880 salėje (ten 
kur jau visa eilė vyčių šokių su
rengta), 880 Jamaica Avė., Cy- 
press Hills, Brooklyn. Važiuo
ti BMT Jamaica linijos trauki
niu iki Cypress Hills stoties. 
Šokiam gros naujai surastas 
modernus orkestras. Kaip jau 
įprasta pas vyčius, bus užkan
džiai. Įėjimo kaina — 2 dol. 
Visas jaunimas kviečiamas da
lyvauti.

Rūta Graudušytė, gyvenanti 
Newark, N.J., šių metų spalio 
mėnesį išvyko į Vokietiją, kur 
Heidelbergo universitete pagi
lins savo studijas. Heidelberge 
išbus vienerius metus.

Raimundas Graudušis, Rūtos 
Graudųšytės^brolis, nuo rugsė
jo mėij. mokosi aviacijos aka
demijoje Nevadoje.

Kun. St. Raila lapkričio 10 
dalyvavo Philadelphijos ir pie
tinės N. Jersey ateitininku su
sirinkime. kuris buvo V. Vo- 
lerto namuose.

Vargonininkai ir muzikai bei 
dirigentai lapkričio 6 buvo su
sirinkę dr. Br. Radzivano bu
te pasitarti ir sudaryti koncer
tui programos. Koncertas ren
giamas gruodžio 8 Persekioja
mai Bažnyčiai paminėti. Kon
certą rengia Religinė Šalpa, L. 
Kat. Moterų Kultūros Draugija, 
Vargonininkų bei Muzikų Są
junga.

Julita Venckuvienė dirba 
Gimbels firmoje kaip madų pie
šėja. Jos sukurtų suknelių mo
delius bendrovė panaudoja sa
vo skelbimam. Tokie piešiniai 
buvo įdėti praėjusio sekmadie
nio Sunday News spalvotos sek
cijos laidoje.

Vienuolynas--------- GL 5-7068

Spaustuve ________ GL 2-6916

Redakcija ________ GL 5-7281

Administracija____GL 2-2923

Latvijos nepriklausomybės 
50 m. jubiliejaus minėjimas 
New Yorke įvyks lapkričio 17, 
sekmadienį, 3 vai. popiet High- 
school of Fashion Industries 
salėje, 225 West 24th St. (tarp 
7 ir 8 Avė.). Minėjime pagrin
dinę kalbą pasakys prof. dr. P. 
Lejinš, Amerikos latvių sąjun
gos pirmininkas. Meninę prog
ramą atliks latvių jungtinis 
choras, kuriame dalyvaus New 
Yorko choras, “Dauguvos vana
gų” vyrų choras, New Bruns- 
wick mišrus choras ir kt.

Liet. Kat. Motery Sąjungos 
29 kuopos susirinkimas bus lap
kričio 17, sekmadienį, 12 vai. 
Apreiškimo parapijos salėje 
Brooklyne. Valdyba prašo na
res dalyvauti.

Vyresniyjy moksleiviy atei
tininkų susirinkimas įvyks lap
kričio 16, šeštadienį, 2 vai. p.p. 
Simonaičių namuose: 104-40 
114 St Richmond Hill, N. Y. 
Kalbės Paulius Jurkus, rašyto
jas ir Darbininko redaktorius, 
kaip literatūra paveikė tautos 
atbudinimą. Visi kviečiami da
lyvauti.

Pranešama Darbininko skai
tytojam, kad šiomis dienomis 
pasiųstas 1969 metų spalvotas 
Darbininko kalendorius, kuri 
piešė P. Jurkus. Kalendorius 
patrauklus ir skaitytojai labai 
prašomi aukoti bent 1 dol. iš
laidom padengti. Yra skaityto
jų, kurie paaukoja net keletą 
dolerių spaudos reikalam, bet 
daugelis per eilę metų nepri- 
siunčia jokios aukos spaudai 
paremti. Todėl šiais metais 
kviečiame visus skaitytojus 
prisidėti nors maža auka. Kas 
norėtų gauti daugiau 1969 me
tų kalendorių, prašom kreiptis 
į Darbininko administraciją pri
dedant 1 dol. išlaidoms.

Lietuvišku kalėdiniu korteliu 
galima gauti Darbininko admi
nistracijoje. Dėžutė iš 15 kor
telių kainuoja 1.25 dol. Prašo
ma iš anksto užsisakyti, kad lai
ku galėtumėte išsiųsti.

Laikrodininkas specialistus, 
lietuvis, išmokęs šio amato 
Šveicarijoje, taiso įvairių rūšių 
ir firmų laikrodžius. Darbas at
liekamas naujausiais metodais 
ir pačiom naujausiom priemo
nėm. Sureguliavimas veltui. Pa- 
siteiraukit prieš pirkdami nau
jus ir apsisaugokit nuo nesą
žiningų pardavėjų. Adresas: Jo
no Pašukonio knygynas, 94- 
17 Jamaica Avė., Woodhaven, 
N. Y. (Woodhaven Blvd. sto
tis). Darbo vai. nuo 9 ryto iki 
6 v.v. Tel. HI 1-7747.

Rūtos ansamblio 
linksmavakaris

Rūtos ansamblis, kuris lietu
višką dainą populiarina jau tre
čias dešimtmetis, su koncertais 
apvažinėjo ne tik rytinių valsti
jų lietuviškas kolonijas, bet dai
nų švenčių progomis pasiekia 
ir tolimąją Chicagą. Ypač ryš
kiai ansamblis pasižymėjo per 
pasaulinę New Yorko parodą.

Parodykim šiam ansambliui 
didesnį savo dėmesį ir nuošir
dumą.

Lapkričio 16, 7 vai. vak. Li- 
thuanian Liberty Hali, 269 Se- 
cond St., Elizabeth, N. J.. Rū
tos ansamblis rengia linksma- 
vakarį, kuris bus tikrai links
mas. Be choro ir solistų, per
traukomis mus linksmins Vita
lis Žukauskas. Šokiam gros po
puliarus Gene Mitchko orkest
ras.

Bilieto kaina į koncertą ir 
šokius — 3 dol., tik į šokius— 
2 dol. Bilietai gaunami Lithua- 
nian Liberty Hali, pas platin
tojus ir prie įėjimo. Visi į links- 
mąvakarį.’ P..

LIETUVIŠKOS PAMALDOS
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Daugeliui pageidaujant skel
biame Darbininke lietuviškų 
mišių laiką sekmadieniais New 
Yorke ir jo apylinkėse.

Angelų Karalienės bažnyčio
je — 8 ir 11 vai.

Apreiškimo bažnyčioje — 
ir 11 vai.

Šv. Jurgio bažnyčioje — 9
11 vai.
Atsimainymo (Maspethe) —11 

vai. (ir 8 vai. pirmą bei pasku
tinį mėnesio sekmadienį).

Aušros Vartų bažnyčioje (N. 
Y.) — 11 vai.

Elizabeth, N. J. — 11 vai.
Newark, N.J. — 10:30 vai.
Kearny, N.J. — 10 vai.
Paterson, N.J. — 7:30 ir 

10:30 vai.

Darbininkas, prisiuntus ad
resą, vieneriem metam siunčia
mas dovanai- jaunavedžiam ir 
Dėdės Šamo tarnautoj am-ka- 
riam. Administracija laukia Jū
sų adresų.

FILATELISTAI 1
Siunčiame Lietuvos pašto 

ženklus Jūsų pasirinkimui. Ra
šyti: Baltic Stamps, P- O. Box 
127, Toronto, 19, Ont., Canada.

Prenumeratoriai, pakeisdami 
savo adresą, prašomi administ
racijai pranešti ne tik nauja, 
bet ir seną adresa. Taip pat 
neužmirškite pridėti pašto zip 
code numerio.

Rūtos ansamblis, vadovaujamas Algirdo Kačanausko, savo koncertą rengia lapkričio 16 d. Lietuvių Laisvės 
salėje. 269 2nd Street Elizabeth, N.J. Nuotraukoje — ansamblis viename iš savo koncertų.

LIETUVIŲ TAUTODAILĖS PARODA
Gražiausi lietuvių liaudies 

meno kūriniai yra mūsų audi
niai, medžio drožiniai, margu
čiai. Jų nepaveikė laikas ir be
sikeičiančios mados. Jais gali
me pabrėžti savo lietuviškumą. 
Gintariniai karoliai, žiedai, aus
karai ir apyrankės nenustoja 
puošti lietuvaičių ir traukti 
kitataučių dėmesio. Staltiesės, 
takeliai ir lietuviškai raštuotos 
pagalvėlės išskyrė mūsų namus 
iš kaimynu. Tautiniai drabu
žiai pilni įkvėpimo šiandienos 
madom. Plačiom rankovėm raš
tuotos bliuzės duoda grožio ir 
patrauklumo, trumpi sijonu
kai puikiai atrodo sujuosti lie
tuviškomis juostomis, o lietu
viškais raštuotais megztukais iš
siskiriame iš masės.

Pedagoginių lituanistinių kur
sų dalyviai ir jų tėvai, norėda
mi tinkamiau paminėti Lietu
vos nepriklausomybės atkūri
mo 50-ties metų sukaktį ir pa
vaizduoti lietuvių liaudies me
no pritaikymą šių dienų gyve
nime, organizuoja tautodailės 
ir rankdarbių parodą. Ji įvyks 
lapkričio 17, nuo 2 vai. p.p. 
iki 6 vai. vak., Kolumbo Vy
čių salėje 86-22 85 St., Wood- 
havene. Privažiavimas trauki
niu QJ — Jamaica linija iki 
Forest Parkway stoties, o taip 
pat autobusu B 56 iki 85 St. 
Išlipus eiti į šiaurę 
ko link.

Tos rūšies vieša 
pirma New Yorke. 

Forest par-

paroda yra 
Bus išstaty-

TH*

ti gintaro dirbiniai, audiniai: 
staltiesės, rankšluosčiai, juos
tos, pagalvėlės; medžio droži
niai, margučiai, mezginiai, šiau
dinukai ir lietuviškų pinigų ko
lekcija.

Ta proga bus galima papi
gintai nusipirkti gintarų, juos
tų, audinių ir kitokių rankdar
bių. Bus progos (pamatyti, kaip 
audžiamos juostos ir kiti audi
niai, nes parodoje sutiko daly
vauti juostų audimo specialistė 
Milda Kvedarienė iš New Jer
sey.

Ruošiama loterija, kuriai pa-

IŠ LIETUVOS VYČIŲ VEIKLOS
Newark, NJ. Lietuvos vyčių 

29 kuopos surengti pietūs ir 
šokiai buvo labai sėkmingi. 
Rengimo komitetui * pirmi
ninkavo Christina Yakavonis, 
jai talkino Jack Remeika 
ti.

Maldą sukalbėjo kleb. 

ir ki-

Bayonne, NJ. — Spalio 26 
John Scharnus, taip pat daly-'’ šv. Mykolų parapijos salėje 
vavo kuopos dvasios vadas ku- Lietuvos vyčių N. J. ir N. Y. 
nigas Petras Totoraitis ir 
Joseph Barkus, O.S.B.

Kuopos nariai aktyviai 
rodė, kai parapija rengė 
kimo pietus naujam klebonui 
kun. J. Scharnui. Komitete bu
vo pirm. Kazys šipaila. kiti ko
miteto nariai buvo: Mary Sto
nis, Jack Remeika, 
Schmidt, Mr. Mrs. 
Schmidt, šių eilučių autorius 
ir dar keletas kitų asmenų.

Prie bažnyčios yra lietuviškas 
kryžius, kurį pastatė vyčių kuo
pa. Kryžius atnaujintas. Dar
bą atliko dail. Jonas Subačius, 
kuris ir buvo šį kryžių pasta
tęs.

Visi linki kun. P. Totorai
čiui kuo greičiau pasveikti ir 
atgauti savo sveikatą. Taip pat 
greit pasveikti linkime Charles 
Strolis, kuopos pirmininkui, ir

kun.

kun.

pasi- 
suti-

Regina
Edward

grindinį laimėjimą — Vinco 
Krėvės Raštus 6 tomus pado
vanojo Lietuvių Enciklopedijos 
leidėjas J. Kapočius. Taip pat 
leidžiama M. Čiurlionio repro
dukcijos ir lietuviška lėlė.

Visuomenė kviečiama atsilan
kyti ir kultūringai praleisti sek
madienio popietę. Svečiai bus 
pavaišinti kava ir pyragaičiais, 
pačių kursančių ir mamyčių iš
keptais.

Įėjimo auka 2 dol., studen
tam ir moksleiviam — 1 dol.

Aušra Kregždutė

buvusiam pirmininkui Kaziui 
Šipailai.

Mėnesinis kuopos susirinki
mas bus lapkričio 19 šv. Jur
gio parapijos salėje. F.V.

apskritis surengė vakarą su į- 
vairia koncertine programa. 
Gaila, kad žmonių atsilankė šį 
kartą mažiau nei paprastai.

Solo dainavo: Liudas Stukas, 
Clara Krejsa, Edward Schmidt, 
duetą: Mary Stonis ir Liudas 
Stukas, Loreta Stukas ir Ona 
Skurvydienė, Clara Krejsa ir 
Liudas Stukas. Be jų dar pro
gramoje dalyvavo: Stanley Ces- 
kas, Michael Grigaliūnas. Helen 
Radisch, Joann Schmidt, Ka
zys Sipaila, Eva Sharon.

Parengimui surengti buvo su
darytas komitetas, kurio gar
bės pirmininku buvo kun. Pet
ras Žemeikis, pirm. Dorothy 
Dutkus, - šokiam Virginia Dut- 
kus. bilietų platinimui Ann Mi- 
tchell. Koncertui akomponavc 
Algirdas Kačanauskas ir Liudas 
Stukas. F.V.
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Nek. Prad. Marijos seserų 
kongregacijos auksinio jubilie
jaus proga seselių rėmėjai Bos
tone rengia vakarienę su meni
ne programa ir šokiais gruo
džio 8 d. 5 vai. vak. Lietuvių 
Piliečių D-jos auditorijoj, So. 
Bostone. Tuo laiku klube jau 
bus įrengtas ir keltuvas, todėl 
nebereikės lipti laiptais i trečią 
aukštą. Ši vakarienė rengiama 
paremti jaunimo stovyklos sta
tybą. Auka į vakarienę 10 dol. 
Bilietus galima gauti pas V. 
Kulbokienę, O. Ivaškienę, A. 
Dabrilaitę, V. Kleinienę ir O. 
Ulevičienę.

Lapkričio 3 suėjo metai nuo 
ilgamečio Šv. Petro lietuvių pa
rapijos So. Bostone klebono 
prel. Pranciškaus Virmauskio 
mirties. Tą dieną šioje parapi
joje buvo aukojamos jo inten
cija šv. mišios.

Bostono Žalgirio ir Baltijos 
tuntu skautai gruodžio 1 d. 
2:30 vai. popiet skautų būkle 
Liet. Piliečių Draugijos namuo
se turės trečią jubiliejiniu me
tų minėjimo sueiga. Jubilieji
nių metų pirmoji sueiga buvo 
1967 lapkričio 1, antroji 1968 
vasario 11. Šiom trim sueigom 
bus paminėta Lietuvos Skautų 
Sąjungos 50 metų sukaktis.

Parapijos Moterų klubas spa
lio 27 Cambridge lietuvių para
pijos salėje suruošė pirimtuves 
naujai paskirtam vikarui kun. 
J. Klimui. Moterų klubo suruoš
tose vaišėse meninę programa 
atliko parapinės mokyklos mo
kiniai, vadovaujami seselės Te- 
resitos, ir smuikininkas Izido
rius Vasyliūnas. Parapijos kle
bonas kun. S. Saulėnas savo 
nuoširdžiame žodyje pasveiki
no kun. J. Klimą ir palinkėjo 
malonaus ir sėkmingo darbo 
Cambridge lietuvių parapijoje.

Marijos Nekalto Prasidėjimo 
parapijos salėje Cambridge, 
Mass., nuo gruodžio 5 ketvir
tadienių vakarais pradedami 
vadinami Sočiai kortų žaidimo 
vakarai. Žaidimai pradedami 8 
vai. vak. ir tęsis iki 10 vai. vak. 
Visi Cambridge ir apylinkės lie
tuviai ir jų bičiuliai maloniai 
kviečiami atsilankyti. Surenka
mas pelnas eis parapijos reika
lam. Parengimus organizuoti 
pavesta kun. J. Klimui ir ren
gėjų komitetui.

E D. PODOLAK 
and his 

MERRY MUSICIANS

groja įvairius pramoginius šokius.

Vadovas Vytautas Prapuolenis

Kreiptis: 46 Tatman St. Worcester.
Mass. 01607 Telef. 756-2213

Kas norėtų skelbtis Darbininke 
prašomas skambinti:

GLenmore 2-2923

“RŪTOS” ANSAMBLIS 
kviečia visus į

Linksmavakarį
kuris įvyks šeštadienį, 
lapkričio 16 d., 7 vai. vak. 
Lietuvių Laisvės salėje 
269 2nd St. Elizabeth. N. J.

Programoje:
Solistai: Florencija Schirm, Liudas Stukas ir kiti; 
Dvi mamytės ir dvi dukrytės: įvairūs kvartetai, 
duetai ir kita; Ansamblio mišrus, moterų ir vyrų 
chorai. Programą praves akt. Vitalis Žukauskas. 
Šokiams gros Gene Mitchko orkestras.
Veiks turtingas gėrimų ir užkandžių bufetas. 
Bilietai 3 dol.; tik šokiams — 2 dol.
Bilietus galima įsigyti pas "Rūtos" ansamblio 
narius, Laisvės salėje ir prie įėjimo.

Laukiame visų atsilankant!

® SPORTAS
FUTBOLAS

Sekmadienį, East New York 
aikštėje (kampas Atlantic Avė. 
ir Fountain Avė.) žaidžia Liet. 
Atletų klubo I-ji vienuolikė 
prieš Swaben, S.C. Rungtynių 
pradžia 12:45.

šeštadienį. Kissena Park 
aikštėje (Flushing) 2 vai. žai
džia mažučiai prieš Colombia. 
Jaunučiai — 2:30 vai. pas New 
York įlota. Atletas

Maironio lituanistinėje mokykloje. Mokykla jau rengiasi Kalėdų eglutei

Woodhaveno šiaurinėj pusėj 
parduodamas vienos šeimos iš 
6 kambarių namas su centrali- 
niu apšildymu. Paliekamas šal
dytuvas ir vėsintuvas. Dviem 
automobiliam garažas. Kaina 
25.000 dol. Kreiptis tel. VI 7- 
2242 Pieper Agency, 102-21 Ja
maica Avė., Richmond Hill, N. 
Y. 11418.

i
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PAIEŠKO M E
Lietuviii Auditorijos Bendrovės 

sūri ninku
KAZIMIERAS URBONAS, gyvenęs 557 Grabam Avė.. Bklyn. N Y.

JONAS DANISAS. 61 Satlnnd St.. Brooklyn. N.Y.

JURGIS AKELAITIS, 26 Salnt Nicholas Avė.. Brooklyn. N Y.

MRS. MARY AKELAITIS. R.F.D., Hndson. New York

STEFANIA KLEIZIENE. 35 Alyssum Avė.. So. Huntington, N Y.

JOHN KAVINIS, 40 Grand Street. Brooklyn. N.Y.

ANTANAS SILINSKAS. 422 Ralph Avė.. Brooklyn. N Y.

JONAS KRINEVIOIUS. 60-40 56 Road. Maspeth. N Y.

PETRAS VERAUVIS. 409 So. 5th Street. Brooklyn. N Y

CONSTANT KULIS, gyvena Chicngo. Illinois

Giminės ar draugai, kurie žino minėtų Sėrininkų nntraSus. arba 
jų padėtis, malonėkite pranešti iždininkui, nes jų sėtų dalis bus 
perduodama New Yorko valstybės priežiūroje, jei valdyba netSnto- 
kės Sėrų sumos Seimai ar giminėm iki 1969 m. Kreipkitės pas:

Petras J. šlapikas (ižd.) 69-12 59 Road. Maspeth. N.Y.. HI 6-1155:
S. P. Brusack Realty, Ine.. 45-05 41 St.. L. I. City. N.Y., RA 9 4243
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