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Po antrojo sinodo jau laukiama trečiojo
DARBININKAS

sinodą (spalio 11-27) prieš pra-

M-flalb
Grand SL, Brooklyn, N. Y. 11211; ST2-5043.uodo, kad esąs optimistas, nors 

ne viskas padaryta, ko galima
norėjo pasakyti, jog vyskupai 
— ne Romos kurija — turė-

nrBMforf jMnfcRhnktyn, N.Y. UŽU; 1784770.dono Times rašė apie nusivy- 
, limą tų, kurie laikė iš sinodo 

sensacijų: “Tiem, kurie laikė 
susirėmimo taip popiežiaus sie- 

‘ kimo išlaikyti senąsias pirme
nybes ir vyskupų pasiryžimo 
turėti didesnį balsą Romos Baž- 

* nyčios rtekalais, sinodas turė
jo būti nusivylimas”.
Prieš antrąjį sinodą laukta:

Prieš sinodą buvo aižkina- popiežius yra griausią risuo- 
ma, kad sinode susidurs dvejo
pos jėgos: “konservatorių-po- 
piežiaus šalininkų” ir “progre- 
sistų - kolegialumo šalininkų”. 
Susidurs ir — sinodas suskils.

Tas jėgas ir kitais vardais 
vadino: esą susidurs monarchis- 

? tinės sistemos šalininkai ir de
mokratinės.

Buvo rašoma, kad pirmosios 
jėgos vadas esąs Belgijos kardi
nolas Suenens, dar gegužės mė
nesį spaudoje paskelbęs savo 
nuomones, sukėlusias aštrias 
diskusijas — prieš ir už; Ant
rosios jėgos šalininkais buvo 
laikoma pati ' Romos kurija.

Prieš sinodą karingos nuotai
kos buvo rengiamos tarp - Euro- 
pos ir ypačiai Amerikos vysku
pų. Šioje vietoje buvo infor
muota apie JAV ir Kanadoj 
“simpoziumo” rezoliucijas, re
miančias Suenens pusę.

Visa spaudos informacija su
kosi apie kovą dėl valdžios 
Bažnyčioje: ar ji priklauso po
piežiui ar vyskupų kolegijai?
Po antrojo sinodo:,

Po sinodo gana vieningai 
spauda atsiliepė, kad susirėmi
mo ir “suskilimo, baimė buvo 
be pagrindo” (The Tablet). Si
nodo dalyviai skelbė pasitenki
nimą kad sinodo metu buvo darymo. Dėl rektoriaus atsilie- 
nuomonių pasisakymo ^laisvė; gmo spalio 29 Drauge atsilie- 
kad posėdžiuose dalyvąyo ^»ts« įfe J. Zvilb.' Tų atsiliepimų bū- 

.• popiežius ir pertraukose kal
bėjosi su sinodo dalyviais ir su 
jais juokavo — vadinas, ro
dėsi su jais lygioje plotmėje.

nimas, kad spaudai buvo duo
damos atskirų asmenų pareiški
mų santraukos — vadinas, vyra- 
vo viešumos dvasia.

dai ir kardinolas Suėnens, ku
ris buvo laikomas vadu opozi
cijos popiežiaus autoritetui ko- 
legiališkumo naudai. Ir Ameri
kos vyskupų konferencijos pir
mininkas kardinolas Dearden 
ir Kanados pirmininkas vysku
pas Carter reiškė pasitenkini
mą popiežiaus elgsena ir spren
dimais tų sugestijų, kurias iš
kėlė sinodas. Vadinas, sinodas 
popiežių ir vyskupus labiau su
artino.

Sinodas priėmė 13 sugestijų. 
Popiežius tuojau pat tris iš jų 
— ir svarbiausias — priėmė, 
kitas sakėsi ištirsiąs. Jis pri- 

l ėmė sugestiją kad vyskupų si
nodai būtų šaukiami kas dveji 

. metai; kad darbų tvarkon galė- 
vių enciklopedija...”

Mes, jei įsijungtume į aną 
. tų įtraukti atskirų kraštų vys- "dialogą” trečiuoju, tai mėgin

tume riškintis, ar J. Kuteliustupu konferencijos jom rūpi
mus visuotinės reikšmės klau
simus; kad sinodas turėtų nuo
latinį sekretoriatą Romoje, ku
ris palaikytų ryšius su atskirų

siųsti ir pinigų. Maskva nelei-

Nueit. V. Maželio

kraštų vyskupų konferencijom 
ir popiežium.

Tuos klausimus ir sutarimus 
aiškindamas. The Tablet sako, 
kad popiežiaus primatas nebu
vo paliestas. The Catholic Re- 
view sako, kad “antras sino
das griežčiau nei pats B Vati-

Ro-
BIM08 M JUOZO BRUlįl vienintelė Betuvttka siuntinių ištaiga didžiaja-

pereina į domokratmę. Čia laik
raštis įspėja: esą gali dėl to

Tie komentarai sudaro įs-

ją jei ji esu blogai supranta- naujus namus, kuriuos plimsk tuo j ipgytt. Priimam užsakymus pastatyti

SPAUDA

VYTAUTA& BELECKAS, ar. Winter Garden Tavern. 1888 Ifadtann SL, 
Ridgreood, N. Y. 11227, EV 2-6440. Salė vestuvėms ir kL pramogom*. Be

SIDABRINIO VARPO KEPYKLA - Silver BeU Baking Co. LtetuvUka ir 
•urojtetiikB duona ir pyiagaĄ iventėna, vestuvėms bei pokyliams tortai 
Daba ir Albertas Radžtos, aaa. 36-3840 SUgg SL Brookiyn, N.Y. 11206: 
ST 2-5938. _________________________________________________

JUOZO ANDRU6IO Real Eatate, Insurance; Apraudimas gyvybės, namu, 
automoUttu, baldų ir k. Namų pardavimas, apdraydos, Income Tax užpil- 
dįymaa, Mtotual Fuods—investacijos. Kasdien nuo 9 iki 8 vaL; feėta* 
dimiafaaiki 6 v. pp. 8749 JMnaica Ave^ Woodhaven N. Y. 11421; VI7-4477.

8 A G MAISTO KRAUTUVE- Antanas Vaitkus, vedėjas. 84-09 Jamaica Ava 
Woodhaven, N.Y. 11421, VI9-6077; 340 Grand SL Brooklyn, N.Y. 11211, ST 
2<4329. Papigintom kainam priimame užsakymus vestuvėms ir pobūviama 
Pristatmn j namus liet ddlandžius^ sūrius. We take all orders apedal prie* 
for Weddings and Parties. Home-made Bologna. e Trečia nauja, modernid- 
ka krautuvė atidaryta M44 Jtsnaica Avo> Woodhaven, N.Y. — VI9-5077.

SUPERIOR P1ECE GOODS CORP. 200 Orchard SL New York, N.Y. 10002, 
AL4-8819 VUncmės.iDedžiasos jūsų arttadeeiems—importuotos ir vietinės. 
IHlnonės Tredžistgna kostiumams, paltams ir suknelėms. Taip pat Silkinės, 
maldytos, spalvotos, lovoms užtiesalai, vilnonės skaros ir Salikai—geriausio* 
rūSies ilgiausiomis kaiimds. Specialus patarnavimas parooMant pakistus |Tiesoje spalio 17- Vilniaus u- 

niversiteto rektorius J. Kubi
lius atsiliepė dėl pranciškonų 
gimnazijos Kennebunkporte už

dingi žodžiai:
J. Kubilius, “Vilniaus uni

versitetas galėtų padėti užsie
nio lietuviškoms mokykloms 
knygomis, patarimais ir kita 

tėme iš švietimo ministro drg. 
M. Gedvilo laiško, padėti gali 
ir švietimo ministerija”.

J. Zvilb. “Kokia ironija! Oku
pantai Lietuvoje patys uždarė 
visas lietuvių katalikų mokyk
las... Dabar neva siūlo parem
ti vienuolyno lietuvišką gimna
ziją išeivijoje”.

“Jeigu čia ne propagandinis 
tuščiažodžiavimas, tai laukiam, 
kad kaip universitetas, taip ir 
ministerija padėtų ten, kur jie 
iš tikrųjų gali: atidaryti duris, 
kad pačias Lietuvos mokyklas 
galėtų pasiekti išeivijose lei
džiamos knygos... Juokingas 
dalykas — į Lietuvą negali pa- 
siųsdinti net tokio grynai 

tinė ir laisva Bažnyčios galva”.
“Buvo kvestijonuojamas ne 

popiežiaus autoritetas, bet Ro
mos kurijos” (The Nat Regis- 
ter). Tačiau The Nat Register 
aiškina: popiežius, priimdamas 
sinodo nutarimus, “sutiko su 
niuansuotu jo autoriteto apri
bojimu” vadinamo kolegialumo 

Pop. Paulius VI kalbasi su Belgijos kardinolu Josepb Suenens

remti išeivijos mokyklas gali 
būti tik “propagandinis tuščia
žodžiavimas”, tai prieisi kitą 
prielaidą: taip, Lietu voje^ kata
likų mokyklas Uždarė; ./tai. buvo 
veik prieš trisdešimt metų; gal 
laikas daro savo; gal J. Kubi
lius ir Gedvilas per tą laiką 
pamatė, kokia žala padaryta ka
talikų- mokyklų uždarymu Lie
tuvos jaunimui; gal negalėda
mi tos žalos atitaisyti Lietuvo
je, norėtų vienuolyno mokyklą 
išlaikyt bent išeivijoj? .. .Kat
ra prielaida teisinga, vadinas, 
ar nori padėti ar* nori tik pa
sigarsinti — tegul bus palik
tas atviras klausimas.

Ar gali? — J. Zvilb. gal per 
didelis optimistas dėl jų galios, 
sakydamas, kad jie gali “ati
daryti duris” lietuviškai kny
gai iš užsienio. Ne, to jie ne
gali. Be Maskvos sutikimo ir 
to negali. Tai žino J. Kutelius 
ir nors sako “esam pasirengę”, 
stengiasi kuo mažiau angažuo
tis: siūlo paremti “knygomis, 
patarimais ir kita medžiaga..” 
Bet jis žino, kad vienuolyno 
mokykla uždaryta ne dėl kny
gų ir patarimų stokos, o dėl 
stokos mokinių ir pinigų.

Vergiai J. Kutelius ir M. Ged
vilas pajėgtų atmušti S Lietu
vos mokinių į pranciškonų

patarėjai svarbmuBiais ktauri-

restau- 
ruoti. Paties Universiteto buvu
sioji bažnyčja yra nykimo, griu
vimo eigoje. Ties ša, Maskva gal

vienuolyno' $tanazijai, jei tos 

subversijai. fitet tokias “para
mos” vienuolyno gimnazijai 
(norėtume tikėti) nenorės lin
kėti nei J. Kubilius nei. M. 
Gedvilas.

Tad ką jie gali? Nedaug. 
Zvilb. teisingai pastebėjo: jie 
negali net savo mokinių bei stu
dentų aprūpinti tokiu leidiniu, 
kokio Lietuvoje nėra — Lietu
vių encikldpedija, išleista išei
vijoje.

Jie negali, sakykim, savo ge
rų norų įvykdyti tiek pat, kaip 
paskutiniame Pasaulio lietuvių 
seime, kada buvo susipažinta* 
su bažnyčių Lietuvoje griuvi
mu, kilusio sumanymo — iš
pirkti Vilniaus katedrą ir ją' 
perduoti tikinčiųjų reikalam— 
negali įvykdyti bendruomenė. 
Tai didelės paramos tėvynei už
mojis. Bet jo negali bendruo
menė įvykdyti, kaip ir J. Ku
bilius bei M. Gedvilas negali į- 

Naujaokupuotos

dynėlio 
džini:

dautą arba kuria linkme reiš
kiasi vyskupų pageidavimai, ga
lima spėlioti žš vyskupų nusi
teikimų ir visos linkmės, kuria 
eina bažnytinio gyvenimo rai
da. The Cath. Review mėgina 
tų raidą taip susakyti: esą Baž-

darni koplyčia. <88 Metropolitan Jotoh* Brooklyn. NX UŽU, KV 7-4835.

BUYUS FUNERAL HOME, Mauto Tetadra, Jr. laidotuvių direktorių*?4^

guma vyskupų” buvo linkę pa
daryti Bažnyčią tokią, kokios 
nori pasaulis. Ir vėl įspėja: 
Bažnyčia patekdama opinijas į- 
takon, gali atsidurti tokiame 
akligatvyje, kokiame buvo mo

tas) buvo skirtas tik bažnytinio 
autoriteto, bažnytinės adminis
tracijos reikalui, f trečiąjį 
(1971) jau ateis atskiri gyveni
mo klausimai. Koki — galima 
spėti iš atskirų balsų antrame 
sinode arba dabar keliamieji. 
Sinode vyskupas Marty (Pran
cūzija) kėlė kunigų celibatą. Sis 
klausimas bus tikriausiai bran
dinamas trečiam sinodui. Sue
nens savo pareiškime spaudai 

imti iš kardinolų ir perduoti 
vyskupam. Tai antras klausi
mas būsimam Sinodui. Spaudo
je buvo suminėta pora kitų 
aktualijų — gyventojų pertek-

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

ANTANAS J. 8AVELSK18 — lietuvis advokatas — 80-30% Jamaica Ava, 
Nfoodhaveu, N.Y 11421; teL 849-1060, namų TW 7-3061 (nuo 9 r. iki 9 v.)

šisakymas galirtiam trečižfrrr pa
sauliniam karui išvengti.

Tiem ir panašiem klausimam 
atidarytos sinodo durys, kada 
priimtas sutarimas, jog vysku
pų konferencijos savo siū
lomus klausimus gali įrašyti į 
darbų tvarką. Tad tuos dve-

patarnaarimaL 422 Įfemtan St Ridgevrood, N.Y. 11237; TeL HY 7-4677.

6 vaL WEVD 1330 kil. 97_5> mg. FM. Direktorius dr. Jokūbas J. Stukas, 
1016 Schleifer Rd. Hillade, N J. 07205; teL 201-289-6878. 

blausiai atskirų kraštų vysku
pų konferencijos svarsto, nes

NEW YORK — Labvb žiburys, lietuvių ir anglų kalbomis sekmadieniais 
9-10 vaL ryto WHBI 105,9 FM banga. Vedėjas Romas Kezys, TW 4-1288, 
62-15 69th PL, Middle Vfflage, N. Y. 11379.

PHBLADELPHIA, PA. — Bendruomenės Balsas, WTEL, 860 kilocycles

trečiąjį sinodą. PO 5-0932.

vykdyti smulkesnės paramos iš
eivijai Negali dėl tos pačios 
priežasties — dėl Maskvos 
kontrolės.

Norėtume betgi linkėti, kad 
Ji, Kubiliaus ir J. Zvilb. “dia
logas” dėl pranciškonų gimna
zijos būtų naudingas —kad jis 
prašnekti} į ambiciją tų, kurie 
gali gimnaziją atgaivinti. O ga
li, realiai gali — lietuvių bend
ruomenė. Gali, tik ar nori?

Vedėjas V. A. Yucius, 52 Stady St. W. Ptttsburgh, Pa. 15228, teL 563-2754.

HARTFORD, CONH-ved. Alfl. Dragūnavičius, NBMI-FM 95.7 sekma- 
(fienį nuo 12 iki 1 p.p. — 273 VJctoria R<1, Hartford, Comt, telef. 249-4502.

BOSTON, WOBCE8m, BROCKTON, Mass. — Vedėjas P. Vižčinis, 173

Boston, Mass. 02127

Gyvybės, ligoninės, automobilių, baldų, namų ir visos ki-

Lietuvos tautosaka
Silkė — nepriklauso į mais

to skyrių- pionieriaus kaklary
šis! Daugelis vaikų dėvi tik mo
kykloj, išėję nusitraukia ir į ki
šenę. Jei ateina mokyklon už
miršęs užsirišti, kiti įspėja: 
“Kur gi tavo silkė!”

Dar keli vietovardžiai:
Bajorę Gūžta — namai (Kau

ne), kur gyvena miesto partijos 
ir administracijos diduomenė.

Kremlius — tas pats, kaip 
Bajorų Gūžta, tik Šiauliuose.

TaBtonta* — naujas “mikro
rajonas” pietinėj Šiaulių daly. 
Ten buvo apgyvendintos iš Taš
kento atgabentos nuo žemės 
drebėjimo nukentėjusios šei
mos, uzbekai. Nepatiko jiems 
Lietuvos klimatas ir visi jau 
grįžo į tikrąjį Taškentą. Butus 
gavo vietiniai rusai ir lietuviai. 
Bet Taškento vardas tam rajo
nui prigijo ir pasiliko (neofi
cialiai, bet populiariai; kaip ir 
visi šiame žodynėlyje pateiktie
ji terminai). (Elta)

LITAS
9<-IO Jmnbcm Aub. WoodhavB»i, N. Y. 11421 

T«L 2I2-M7-5522
arba

86-01 114th 8trwt MoHmond HilL N.Y. 11418 — Tel. 212 - 441-6799

LITAS SERVICE CORPORATION 
patarnauja nekilti. turto pirkimo-pardavimo reikaluose.



250

bendravimo su pavergtąja Lae-

H. Taryba pritarė Alto veik
lai ir krypčiai; pareiškė jo va
dovybei sotidarnmų v risoke-

150 
450 
250 
150 

1050 
1200

ninėje plotmėje.
?. Bendravimo, santykiavimo

ragina visus lietuvius šiai akci
jai visais galimais būdais tal
kinti.

HL Išsvarsčiusi Lietuvių B-

Gogužiu mėnuo, Tto. K. Bučmto, O. F. 
tv. Fiju» X, kun. J. Petrėno 
Kova prie* Dievą Lietuvoje, dr. J. Savojo 
Katalikai, pauauMžtara Ir politika

Pranas Brazys, jo gyvenimas Ir darbai 
Bažnyčia mioirinkimuoee, kun. V. Zakaro 
Oventgjg gyvenimai, tam. K. MatutaKio

gaa trukdyti jo darbą Argriau- iv. LKDS taryba, stebėdama 
ti jo autoritetą. Kartu ji pa- laisvųjų Moterių ryšius SU pa-

KNYGOS PAPIGINTOM KAINOM
nELIGIJA. FILOSOFIJA

tmdų Darbo Federacijos ptrnu-

nusistatymą.
1. Viemntefis pateisinamas 

riopą parapaą. Išskirtinai priia- ryšių būdas ir šiandieną tebė- 
rė Alio žyghti UŽ pastovios tel- n santykiavimas grynai asm* 
tięčių administracijos prie JV

Dvi dienas Dievo Apvaiz
dos lietuvių parapijos patalpo
se posėdžiavusi taryba išsvars- 
tė visą eilę Sąjungos vidaus rei-

Tarybos sesiją globojo Det
roito skyrius, vadovaujamas B. 
Brizgia
Lapkričio 1 vakare Kolumbo

bendrines problemas nevisuo- 
met posėdžiauto jus nuteikė op
timistiškai. Vieni* posėdžiuose 
buvo jaučiamas viltingas idea
lizmas. (KOI)

kada aenumalšins, nes už jų

350 
250 
150 
550 
150 
250 
250 
1.50 
150 
150 
150

LKD6 TARYBOS SESIJOS
tiek, kiek ji liečia LKDS bend-

klausūnų. Apsvarstyti LKDS 
spaudos ir finansiniai reikalai 
bei skyrių veiklos ir jaunimo 
klausimai. Tartasi taip pat apie

ruašė puikų ir šaunų priėmi
mą- Ta proga tarybą sveikino 
Alto veikėja Paurarienė, Vil- 
niaus Krašto Lietuvių Sąjun
gos pirm. K. Veikutis, vietos 
LB apylinkės atstovas kun. Ba

minėjimą, ateinančią Sąjungos 
konferenciją ir kitką.

T-bos pirm. AJ. Kasulaitis, a- bonas ir lietuvių Tautinės Są- 
tidarydamas sesiją, kreipė dė- jungos Detroito skyriaus pir- 

min. šimoliūnas. I sveikinimus 
trumpu žodžiu atsakė LKDS

mesj į tris būdingas išeivijos 
veiklos nuokrypas: idėjinį bo
dėjimąsi, savinaudos ir savi-

sinj nuovargį. šios 
piktžolės paliečiančios tiek in
dividus, tiek organizacijas. 
Jom išvengti reikia pasiaukoji
mo, sąmoningumo ir valios.

Atskirus klausimus referavo

Lietuvių Krikščionių Demo
kratų Sąjungos taryba, susirin
kusi sesijon 1969 lapkričio 1- 
2 Detroite, apsvarstė aktua
liuosius Sąjungos veiklos ir lie
tuvių politikos klausimus.

L Taryba pasidžiaugė Vliko 
■ pastangomis Lietuvos laisvės

zisteneijoje, taryba pareiškė sa
vo susirūpinimą PLB ir JAV 
LB valdybų užimta linija. Kar
tu konstatavo gyvą reikalą vi
siem išeivijos lietuviam jung
tis į PLB eiles, siekiant Lietu
vių Chartoje numatytų tikslų 
bei tokio organizacinio susi
tvarkymo, kuris atitiktų pačius 
gražiausius lietuvių demokrati-

testinės Rusijos ginklas politi
nei emigracijai sužlugdyti.

3. Tiem lietuviam, kurie pa
vieniui įsigyja pavergėjų pasiti
kėjimą kelionėm pas laisvuo
sius brolius, visais atsitiktinių 
kontaktų atvejais turi būti per
teiktas nepalenkiamas mūsų 
nusistatymas: siekti laisvos ir 
nepriklausomos Lietuvos (Lietu
vos partizanai amžiam liks tos

(nukelta j 5 pslj

200 
150 
150

Priėmimui vadovavo jaunes
nės kartos atstovas, naujasis 
Leono XHI-jo Fondo valdy

Vaitas.
Sekmadienio mišias aukojo, 

ir pamokslą sakę kun. V. Ta

Ar steigtina pasaulio liet mokslo dr-ja
Amerikos Lietuvių Inžinie- ruomenės mokslo ir kūrybos 

rių ir Architektų Sąjunga savo 
paskutiniame suvažiavime 1968 
birželio 1-2 Clevelande priėmė 
rezoliuciją, kur siūloma ALIAS 
centro valdybai sudaryti komi
siją mokslo akademijos ar drau
gijos steigimui išstudijuoti. A- 
kademija ar draugija turėtų 
apjungti visus laisvajame pa
saulyje esančius lietuvius moks
lininkus. Vykdydama suvažiavi-

poziumo pagrindinių tikslų yra 
išdiskutuoti pasaulio lietuvių 
mokslo akademijos ar draugi
jos steigimo galimybes. Tam 
reikalui rengiamas forumas, kū

Avižienis ALIAS pateiks savo 
pasiūlymus — bendrines gaires 
mokslo akademijai ar draugijai 
steigti.

mo pageidavimus, ALIAS cent-. Tikimės, kad akademijos ar
ro valdyba sudarė komisiją, i draugijos idėją bus galima jgy- 
kurią įeina dr. A. Damušis iš vendmti koordinuojant pastan-
Detroito, prof. dr. A. Avižie- gas su dabartinėm profesinėm NATALIJOS JASIUKYNAITES PARODA NEW YORKE
uis iš Los Angeles, dr. V. Kle- draugijom, institutais bei he
mas iš Philadelphijos ir dr. S. tuvių katalikų mokslo akade- New Yorko mieste gyvena lie- 
J. Matas iš CIevelando. Dr. S. mija. turima mažai žinoma dailinin-
J. Matas komisijoje atstovau- Ftaumas įvyksta Midway kė Natalija Jarivkynaitė. Į A- 
ja ALIAS centro valdybai. viešbuty, Chicagpj, lapkričio mer*ą ji atvyko senokai Čia 
. Padėkos dienos savaitgalį 28, penkiadienį, 19 vaL ryto. teigė mokaus, meną studija- 
ruošiamas JAV Lietuvių Bend- ' SJM vo Metropolitan Art School ir

Nesv Yorko Universitete. Stu-

buvojo Italijoje, bent keletą 
kartų lankėsi Lietuvoje prieš

da The Pen and Brush klube. 
Tai buvo jos tryliktoji paroda 
New Yorke. Parodos atidary-

NEU MAZALAITE

BALADES APIE TAIKI
IŠTRAUKOS H KNYGOS DEŠIMTOJI MŪZA

gyventų, kad turi būti užleista 
vieta tiems, kurše gimdo Ein
šteinus ir Openheimerius. O 
kiek vargo!

(2)
Ir yra ta, kuri turi laibą ir 

trapų sūnų, labai grakštų, jį 
reikėjo apsaugoti nuo bet ko 
sunkaus ateityje, ypač nuo ka- _ įiaai, — staiga ji giįžo 
reivio kepurės.

Sįjalio 19-31 vyko jos paro-

Pranatyatto apie pasaulio pabaigą 
•v. Antanas Paduvietis, Neito Vien 
Ateitintatal vadovas, tam. St Ylos 
Didžioji padėjėja, dr. A. Maceinos 
•v. Prancttkus Asižietis, T. D. Daveau, O. F. M. 
Seraflikuoju keliu. Mąstymai, T. Hasenoehri 
Sorafiėkuoju kalta, Mąstymai, T. Hasenoehri (II dalis) 
Gyvenimo šaltiniai, apie sakramentus, kun. S. žilio 
Niekšybės paslaptį A. Maceinos 
Lietuviškas aukKjitnas šeimoje, L. Dambriflno 
Mokslas ir religija, dr. J. Prunskto 
<v. Jono Basko, jo asmuo, darbai ir auklyba, 755 pusi. 
Marijos šventovės Amerikoj, dr. T. Narbuto 
Dievas sutemose, kun. SL Ylos, 391 pusi, 
žmogus be Dievo, dr. J. Girniaus, kietais aplankais 
šv. Augustinas, G. Papini, dr. P. Mačiulio vertimas 
Dievo Avinėlis, dr. A. Maceinos 
Dievas ir žmogus, prei. F. Bartkaus, tikėjimo tiesos 
Marijos garbinimas Lietuvoj, J. Vaišnoros 
Pilnutinis Kristus, vertė T. K. Butkus 
Gyvoji Dvasia, kun. J. Vaitkevičius (4 tom.) 
Dabarties sutemose, Br. Zumeris 
Jobo drama, dr. A. Maceina 
Apeigynas, I-Ii - III tom. po 5.00 
Apeigynas, Jėzuitų leidinys 
Marija, gelbėk mus, Sibiro maldaknygė 
Didysis ramybės šaltinis, prel. P. Juro 
Romos katalikų naujas mišiolas 
šventas Dieve, maldaknygė didelėmis raidėmis, paauksuota 
Tikiu Dievą, maldynas, parengė kun. S. Yla, 700 pusi. 
Katalikų katekizmas paaugusiems 
Katalikiškoji Lietuva, kun. dr. K. Gečys 
Apsaugok Aukščiausias, kun. P. Aleksos, maža knygutė 
Vadovėlis, prel. K. Vasio, kryžiaus kelias, graudūs verksmai etc. 1-00 
Marijos sekimas pagal Tomą kempietį 
Metai su Dievu, kun. J. Prunskis 
šv. Pranciškaus pėdomis, III ordino vadovėlis 
šy. Pranciškaus regula ir konstitucija 
ISTORIJA, GEOGRAFIJA 
Kontržvalgyba Lietuvoj, J. Budrio atsiminimai 
Vyskupo P. Bučio atsiminimai (I tomas) 
Vyskupo P. Bučio atsiminimai (II tomas) 
Paskutinis posėdis, J. Audėno atsiminimai 
Amerikos lietuvių sporto istorija, J. Jakubausko 
Praeities pabiros, V. Biržiškos, straipsniai iš Lietuvos praeities 350 
Iš sutemų į aušrą, A. Ramūno atsiminimai 
Vysk. M. Valančiaus biografija, V. Biržiškos 
Maironis ir jo gyvenimo bruožai, Aidų leidinys 
Mistiniame sode, kan. M. Vaitkaus 
Česlovas Sasnauskas, J. Žilevičiaus 
Lietuviškoji išeivija, prel. Myk. Krupavičiaus 
Lietuvių archyvas, bolševizmo metai 
Lietuvos vaizdeliai, A. žemaičio 
Aleksandrynas, V. Biržiškos, I, II ir III tom. 
Tėvynėje ir pasaulyje, kan. A. Steponaičio 
Senasis Vilnius, dr. A. Šapokos 
Negęstanti šviesa (marijonai), kun. Pr. Garšvos 
Lietuvos vyčiai Amerikoje, Ig. Sakalo 
Lietuvos istorija, V. Sruogienės, kietais apdarais 
Palik ašaras Maskvoj, B. Armouienės 
Lietuvos konstitucinės teisės klausimais, K. Račkausko 
Dėl mūsų Sostinės, V. Biržiškos atsiminimai 
Dangaus debesyse, J. švaisto išgyvenimai 
Vergijos kryžkeliuose, S. Rūkienės 550
Teroro ir vergijos Imperija — Sovietų Rusija, K. Bielinio 150 
Didžiojo šiaurės karo frontas Lietuvoje, O. Urbono, I ir II dalis 350 
Atsiminimai iš Balto veiktos, prel. J. B. Končiaus 350
Aisčiai karinės teorijos šviesoje, Z. Raulinaičio 1^5
Žalgirio mūšis, O. Urbono, karas su kryžiuočiais- 1-50
Karaliaus Mindaugo pulkas, J. Variakojo 3.50
Antanas Smetona, A. Merkelis 1250
Antanas Smetona, V. Šliogerio 200
Martynas Jankus (monografija), P. Alšėnas 450
Vaidevutis, Z. Raulinaičio 1^5
Argentinos lietuviai 1-00
Dr. A. C. Curtis-Curtius 250
Vanagaitis 250
Kelias į Lietuvos nepriklausomybės atstatymą, J. Puzinas 
Vytautas Endziukaitis 
VI. Nagius-Nagevičius 
Antanas Olšauskas 
Krepšinio išvyka Australijon 
Kelionė j Pacifiką, J. Bachunas 
Blezdingėlės prie Torenso 
Lietuva okupacijoje 
Sbenandoah, Pa. lietuvių parapija, dr. A. Kučas 
Senprūsių laisvės kovos su vokiečių riterių ordinu, M. Anyso 
Lietuviai legionieriai Vietname, B. Vrublevičiaus 
Gimtinės takais, F. Narvydo (pasakojimai) 
Sv. Kazimiero parapija Los Angeles, Calif^ J. Gliaudos 
Kun. Mykolo Vaitkaus atsiminimai: 

to Minija j Baltij| 
Baltijos Gražuolė (kieL viršeliais 350) 
šiaurės žvaigždė

300 
200 
500 
500 
300 
400 
0.50 
200 
500 
2.50 
300 
5J0 
300 
3.50 
300 
500
500 __

2000
250 
300 

1500 
10.00

1.50 
200 
900 
500 
700 
3.00 
8.00
1.00

1.50 
250 
150 
150

2.50 
3.50 
3.50 
4M 
450

600 
100 
100 
200
IjOO 
200 
100 
1.00 

1800

3.50 
500 
600 
300 
200 
300

mą atsiuntė pats N. Y. miesto 
burmistras John V. Lindsay. 
Telegramoje sakoma: “Your 
paintings expand our Vision 
and. enrich the cultural lite of 
New York city”.

Greenwich Village laikraštis, 
The ViHager, spalio 23 įsidėjo 
parodos aprašymą. Pradžioje

jorą? Kol nebus amžinos tal
kos! Tačiau naujoji Lisistrata 
buvo virš septyniasdešimts, ir 
nors pranašė kalbėjo karštai.

gal būt, ir tas pačias piketuo- 
tuojas saugodavo — porą die
nų ieškojus, atrado.

Vaikutis vėl gulėjo vežimė
lyje ir buvo rodomas demons
tracijose, ir vakarais prie baro 
durų, plastikinis balandis buvo 
žuvęs ieškojimo maišatyje, ir 
pati Mis. J. nupirko jam tris 
bezdžionytes — jūs žinot: ne
matyk, negirdėk ir Lt

Nelabai gražiai atsitiko su 
grakščiuoju sūnum kitai veikė
jai — nors motina tvirtina, kad 
tai buržuazinis išmistas —jis 
buvo suimtas, kaip žmogžudys. 
Reikia tikėti, kad jam kalėji
me neatsitiks nieko blogo, jis, 
kaip daugehs panašių jaunuo
lių, yra taupomas ateičiai.

Stilingu amerikietišku būdu, 
jaunas stiprus jaunikaitis, va
do tipas — užsimušė automo- 
bilium, vogtu. Tačiau pačios 
naujausios ir geros markės.

Buvo ir daugiau žavingų ui- 
baigų — tinginys, kuris garbi
no sportą, gavo širdies smūgį

Taip, buvo ir juokingų aki
moju, tačiau kartais Mrs. J. 
grįždavo labai įtūžus: jau 
kuris laikas kaip jų visus 
pasirodymus stebėjo ir sekė 
aukšta, žila moteris. Iš pra
džių Mr. J. pamanė, jog susi
laukė talkininkės, ir labai iš
mintingos — taip ji atrodė — 
su ja nereiklų slėptis, kad ne
išmano ką daro — tačiau seno
ji moteris žiūrėjo tokiu žvilgs
niu, kad darėsi nejauku. Jeigu

mukę, toliau pristatomi patys 
paveikslai. Parodoje buvo iš
statyta 17 paveikslų; laikrašty
je septyni plačiau aprašyti.

Kas charakteringa, kad pa
roda buvo skirta Lietuvai. Bu-

prie §e-

200
600
300 
3.00 
200 

• 200
200 
4M 
700 
200 
300
500

danus tolimosios žemės il
gesys, į svajonę sopinami jos

1.50
200
300
300

kratyti!
Bei ji niekuomet nepavėla

vo, senoji ponia. Ir tą kartą, 
kai kovojančios už taiką mote
rys įniršusios mindė valstybinę 
vėliavą — aukšta žila ponia 
priėjo prie Mrs. J. ir žiūrėda
ma, kaip peiliais, stačiai į akis, 
garsiai pasakė:

— Mano trys sūnus krito 
kovoje. Kaip man gaila, kad jie 
turėjo žūti už tokius, kaip 
jūs;

Mrs. J. buvo taip sugauta, ... x .
kad ji negalėjo atgauti kvapo id'

_______ _____________________ __r_____ _______ ______ —o kai galėjo, sušnypštė kaip Lietuvos rnzdų. Jos id 
Matai, kokia draugija!— daryti, apsivogė: ji pavogė daL kių nubiro, tačiau jų vieton atė- gyvatė: rasas. 21 East lOth Street,
u Mrs. J.— o ypač man lų vaikutį, kuris buvo palik- jo kitos, ir vykdė nurodymus.

Tiesa, prisidėjo nauja — sena 
idėja — viena ištarė lemtingą 
žodį, kaip suvaldomi vyrai — 
riatiek, ar urvuose ar sėdintie
ji valdžios viršūnėse: meilės

nuo durų, — kokia , puiki idė- 
Ir yra ta, kurios sūnus yra ja! — dabar ta, kaip sakiau, 

tvirtas ir genj raumenų, ir nėščioji, ji jau buvo regima 
daug kartų pirmose eilėse, — 
ji tari pasidaryti abortą — ir

drąsus ir mokantis vadovauti
— jį reikėjo apsaugoti, kad __ r______________ _
ateinančioji karta butų rinkti- jį neš plakatą, kad savo kū-

Ir tokia, kurios sūnus tingė-

tyriai dalyvauja dailės gyveni
me, priklaus^' biternational 
Gailėtis—Madison Avė. ir 83 
St, kur jos darbų yra nuolat iš
kabintų. Ji taip pat yra narė: 
The National Arts Club ir Pro- 
fessional Arts League, The 
Pen and Brush.

Visur ji savo pavardę rašo

Nepriklausomybčs saulėj VII tom.
VADOVĖLIAI, KNYGOS JAUNIMUI 
Svirplio muzikanto kelionė*. V. Tamulaičio 
Gatvės berniuko nuotykiai, R. Spalio 
Labas ytas, Vovere, J. Minelgos 
Baltasis Stumbras, G. Ivaftkienės 
Bitės, L. Germataenės 
Keturi Valdovai, S. Džiugo 
Neklaužados, S. Džiugo

200 
(kietais virt. 500) 400 

200 
3.60 
300 
200 
200 
1^5 
1^5 
L25

sitiksime ambasadoje!
Taip ir įvyko.
Tiktai vienas kvailas daik-no sportą.

Ir toitia, kuri tarėjo sūnų 
dievinamą moterų — nė viena 
nebuvo verta jo — tarė moti
na, ir kovojo, kad jos vaikas

piketuose ir demonstracijose 
išaukštintas moterų aborto kil
numas dėl didžių dalykų — to-

linksma, kad jos tiki, jog aš tas lauke, kai raudonplaukė 
nieko neišmanau apie politiką. mama sėdėjo bare. Tiktai vai- 
Dabar skubu, brangusis, turiu kas tebuvo paimtas, gražus ve- 
paskaiią apie planuojamą šei- žimėtis tebestovėjo ant šaligat- 
mą. žinai, nėra lengva įtikinti, vio, ir plastikinis balandis buvo

televiziją.
Ir gyvenimo garbintojas užr 

baigė save dienas nuo kombi
nacijos — narkotikų ir meilės.

ji, kuri tą abortą turėjo pasi- Taip dalis uoliųjų talkinin-

Jaunojp galiono kelta, kun. P. Gavėno

— Dar daug jūsų žus už to- New York’ N- Y 10003 

kius, kaip mes!
Tačiau ji buvo susitraukusi 

viduje iš nežinomos baimės, ir 
tokia grįžo namo, ir abu su Mr.
J. pradėjo kalbėti apie istoriją.

Gintaru*, J. Plačta, VIII skyriui skaitymai

ko su savo moterimis į naują 
uždarioj — šita kartą joms pa-

Pumpučio skMta, upalvavimo knygutė

1.25 
3.50 
4jOO 
1.50 
2jOO 
300 
300 
250 
400 
200 
3.00 
300 
200 
200 
300 
0.75 
0.75

rinte įstaigos dokumentais. fnukelta j 7 psl.)



pintų JBekvtenąm Sąjungos na-

gos metinis visuotinis suvažiavi
mas įvyko lapkričio'1-2 Daina
voje. Dalyvavo virš 70 stndenr 
tų ir studenčių iš įvairių Ame
rikos ir Kanados vietovių.

rius

žiavimo atidarymas. Buvo išrink*

Po to ėjo draugovių prane
šimai: Chicages, Montrealio,

nei temai, biri nustatytų gai-

Vytautas Kliorys ir Jurgis Bra- 
dūnas ir sekretorės Laima Gus- 
tainytė ir Joana Kuraitė, Po į- 
vairių sveikinimų Saulius Gir
nius perskaitė 1967-68 metų 
kontrolės komisijos pranešimą. 
Apie savo kadencijos veiklą 
pranešimus darė valdybos {ur
mininkas Antanas Razgaitis, 
vicepirmininkas Paulius Alšė- 
nas, iždininkas Kazimieras Raz-

kad vienur veikia buvo -stipri,

sihaigus vasaros stovyklai, at*

mo dirbti.
Eligijus Sužiedėlis skaitė pa

skaitą apie SAS padėtį praei
tyje ir apie galimybes ateityje. 
Dabartinė padėtis nėra nauja. 
Atrodo, kad ir Sąjungos praei-

New York o kandidatai į SAS valdybą: J. Oniūnas, K. Vainius su advokatu 
P. Žumbakiu.

Elena Armanienč aukštose pareigose
Teisės daktarė Elena Arma- 

nienė, gyv. Baltimore, Mary- 
land, neseniai buvo išrinkta 
Women Bar Association of 
Maryland (Moterų advokačių 
Marylando sąjungos) preziden
te. Tai didelė garbė lietuvei 
tremtinei pasiekti tokią padė
tį tarp amerikiečių teisininkių 
Marylando valstijoje. Įvykį iš- tarptautinėj teisėj.. Narė 
samiai paminėjo a- 
merikiečių spauda Baltimorėje, 

nuo-įsidėdama straipsnių ir
traukų.

Dr. Elena Armanienė 
ninkės darbą pradėjo 
ne kaip Pašto valdybos 
nė patarėja. Apdovanota 
mino ordino medaliu.

teisi- 
Kau- 
teisi- 
Gedi- 
1941

gi o* vienai siūlymas nebuvo

sudaryta komisija, kuri planus 
ąiyięrmn Komisijos siūlymus

misijos nuomone, vietoj vieno

riaa duoti tiktai kryptį; šiais 
jubiliejiniais ateitininkų me
tais visos studentų sąjungos ir 
paskirų draugovių bei narių di
dysis rūpestis tebūna pilnuti
nės asmenybės kūrimas, ty. sa
vęs formavimas ateitininkų dva
sioje, kaip idealaus studento, 
kataliko, lietuvio, inteligento, 
vĖuomenininko, nuoširdžiai at
viro dabarčiai ir ateičiai. Ko
misija taip pat pasiūlė meti
nį šūkį: “Susijungus mintimis

tis buvo suudį^ramo priimti.

lymai ir strtute keitimai. Pa
siūlyta daug mažų statuto keiti
mų, kurių daug atmesta. Svar
biausias priimtas pakeitimas 
buvo, kad visi statuto keiti-

sudarytas daugiausia iš buvu
sios SAS valdybos 
rių, gali efektyviau tęs 
ti vadovavimo darbą.
do sąstatas buvo išrinktas vie
ningai. Naująją SAS valdybą 
sudaro dvasios vadas kun. S. 
Laurinaitis, pirmininkas Anta
nas Razgaitis, vicepirmininkas 
Paulius Alšėnas, sekretorė Bi
rutė Balčiūnaitė, iždininkas Ka
zimieras Razgaitis, užsienio sky
riais vedėjas Jurgis Juodėnas, 
atstovė Europoje Danguolė Ta- 
mulionytė, SAS -SIS vedėjas 
Vytautas Kliorys ir nariai Sau
lius Girnius, Kęstutis Sušins- 
kas ir Elenutė Razgaitytė. Į 
kontrolės komisiją buvo išrink
ti Petras Vainius, Jurgis Oniū
nas ir Marytė Sandanavičiūtė.

Po to ėjo sveikinimai: Atei
tininkų Federacijos vado dr. 
Justino Piktino, MAS CV dva
sios vado tėvo Gedimino Kijaus- 
fco, S. J., ir naujai išrinkto SAS

ėiai. Prieš pat balsavimą new- 
yorkiečiai pasitraukė, paaiškin-

J SAS valdybą kandidatavo

SAS suvažiavime
Kijauskas, SJ, k

Suvažiavimas baigėsi Lietuvos 
himnu

Saulius Girnius

damas įvairias Europos lietu
vių kolonijas, buvo nuvykęs į 
Lugano, Šveicarijoje, kur anks
čiau gyveno prel. šaulys, o da
bar darbuojasi kun. Albinas 
Arminas. Vyskupą lapkričio 4 
labai nuoširdžiai priėmė Ingen- 
hohl Šv. Kryžiaus seserys, kur 
dabar, įskaitant ir Einsiedelno 
ligoninėje talkinančias sese
ris, dirba 15 lietuvaičių. Vys
kupą lydėjo tėv. dr. Klemen
sas Žalalis, OFM.

— Montrealio lietuviai stu
dentai ateitininkai gruodžio 6- 
7 Aušros Vartų parapijos salė
je rengia jaunųjų lietuvių mė
gėjų dailės-tapybos, skulptūros, 
fotografijos darbų parodą.

— Kun. Br. Jurkšo, Toron
to Prisikėlimo parapijos* chorų 
dirigento, kunigystės 25 .metų 
sukaktis bus paminėta lapkri
čio 23. Iškilmių pamokslą baž
nyčioje pasakys tėv. dr. To
mas Žiūraitis, O. P. Vakare pa
rapijos salėje iškilmingas ban
ketas.

— Walter Paulauskas, Lo- 
well, Mass., po trijų savaičių 
grįžo iš ligoninės namo. Džiau
giasi, kad jo sūnus Edmundas 
Romoje gavo subdijakonato' 
šventimus.

— Tėv. Kęstučiui Trimakui, 
SJ., pradėjus studijuoti, “Laiš
kų Lietuviams” redaktoriaus 
pareigas nuo 1970 pradžios per
ima tėv. J. Vaišnys, S. J., ku
ris pirmiau, nuo pat žurnalo į- 
steigimo pradžios, jį yra reda
gavęs 14 metų.

— Kanados Lietuvių Kuni
gų Vienybės suvažiavime Ha
miltone išrinkta nauja valdy
ba: pirmininkas — prel. d r. 
J. Tadarauskas, sekretorius — 
tėv. B. Mikalauskas, OFM, iž
dininkas — kun. dr. J. Gutaus
kas.

— Akademinio Skautų Są
jūdžio narių suvažiavimas šau
kiamus Chicagoje lapkričio 28- 
S6. Jo ruoša rūpinasi ASS Chi-

Kalba Eligijus Sužiedėlis; žalia sėdi dr. J. Pikūnas ir Tėv. G. Kijauskas, SJ.

SAS suvažiavimo 
rezoliucijos

1. SAS suvažiavimas ragina 
draugoves bent kartą per me
tus suruošt meno, literatūros ar 
dramos vakarą pagal savo iš
gales. Ateitininkai turėtų reikš
tis kaip lietuviškos kultūros iš
laikytojai ir jos tęsėjai.

2. Studentų ateitininkų yra

NEW HAVEN, CONN
Moterų klubo susirinkimas
L. M. K. 'Federacijos New 

Haveno klubo susirinkimas į- 
vyko lapkričio 2 A. ir M. Vaiš
nių bute Hartforde. Nežiūrint 
labai nemalonaus oro ir atstu
mo, į susirinkimą atvyko 14 na
rių.

Klubo sekretorė dr. G. Veb- 
rienė perskaitė protokolą ir ap
gailestavo,- kad šiame susirin
kime numatytą rašymą kvieti
mų į O. V. Milašiaus minėjimą 
tenka truputį,atidėti, nes kvie- 

į ttaaijar įgauti išaustu.
raitijos Legal Aid of Family B1® ryšima- fių studentų. Tačiau mūsų ei-

L- 31 ®ar°P<>je esančiais lie- lėse matosi daugiausia bakalau- 
teisinė patarėjaTtaip pat~tei- tgyiais stude^tųšs ir 3) parū- ro tapsmui ^besiruošią studen- 
sinė patarėja prie Lietuvos ge- 
nėr. konsulato New Yorke. 
1969 išrinkta Moterų advoka
čių sąjungos Marylande prezi
dente ir išrinkta kandidate 
kaip “Women of fche Year in 
Maryland”.

pradėjo verstis advokatės prak
tika Kaune. 1949 Goettingeno 
universitete Vokietijoje apgy
nė tezę “Pokariniai jaunuome
nės nusikaitimai” ir gavo tei
sės daktarės laipsnį. 1959 iš
laikė Marylando Bato egzami
nus ir atidarė savo kabinetą

Court, Balto vicepirmininkė ir

bai patiko. Baltimorės šeštadie
ninės mokyklos vaikučiai ir tau
tinių šokių grupė gerai pasiro
dė. Vakaras baigtas šokiais. 
Grojo Jono Lekavičiaus orkest-

jos naudai ruošiamas jaučio ke
pimas bus lapkričio 23, sekma
dienį, 1 vaL popiet Arbutus ug
niagesių salėje, Baltimorės 
priemiestyje. Jis kviečia visus

Kencertas, kurį lapkričio 15 
Lietuvių svetainės didžiojoj sa
lėj surengė Lietimų Bendruo
menės apylinkės vaidyba, pra
ėjo sėkmingai. Publika buvo 
sužavėta solisto Vaclove Veri- 
kaičio stipriu baisu. Solistė Re-

prieš suvažiavimą, idant būtų 
galima visiem juos pilnai išstu
dijuoti. Buvo galima pastebėti 
studentų rūpestį šiuo reikalu,

baigus.
Sekmadienio rytą vyko bal

savimas dėl suvažiavimo rezo
liucijų ir nutarimų. Priimti

SAS valdyba 1) išsiųstų visų

3.

Taip iš tikro ir yra: liežuvis 
visada už dantų; kaip žmogus 
žmogum, jis toje vietoje buvo 
ir tebėra. Tiktai kai kurie rašto 
žmonės ir kalbėtojai ima dar 
kartais ir primena: Laikyk lie
žuvį už dantų! Kodėl jie taip 
daro?

jie tą liežuvio laikymą 
supranta. Neseniai vie- 
laikraštyje skaitėme:

savaip 
name 
“.. .vokiečiai (tos paslapties) 
nesužinos, jeigu mes laikysime 
liežuvį už dantų.” O kitas kur 
kitur sako: “Laikyk liežuvį už 
dantų, neišplepėk, ką mes čia

tai. Reikėtų dėti pastangas, kad 
į Sąjungą įsijungti} daugiau ma
gistro ir doktorato laipsniui be
siruošiančių' studentų.' r

4. SAS suvažiavimas skatina 
SAS valdybą ištirti galimybes 
tarporganizaciniam santykiam 
su kitomis lietuvių studentų or
ganizacijomis.

5. Kadangi SAS veikia išei
vijoje ir kadangi kitų pavergtų 
tautų jaunimas panašiai veikia, 
suvažiavimas ragina, kad SAS 
užmegztų ryšius su kitatautėm 
katalikiškom organizacijom, 
pvz., su latvių katalikų studen
tų organizacija Dzintars.

6. Suvažiavimas ragina drau
goves ir SAS valdybą ruoštis 
jubiliejiniam ateitininkų kon-

vės. Pranešta, kad šiam lapkri
čio 16-tos minėjimui poeto por
tretą nupaišyti pasižadėjo klu
bo pirmininkė dailininkė Lijo- 
lė Židonytė. ši žinia priimta su 
džiaugsmu, visom plojant. Ga
lutinai susitarta vaišių reikalu.

Minėjimas pradedamas 4 vai. 
p.p. YWCA mažojoj salėj, 
Hovve St.

Grįžta į Philadelphiją
Susirinkimui pasibaigus, mie

lų šeimininkų nuoširdžiai vai
šinamos, narės labai apgailes
tavo Vaišnių išsikėlimą iš 
Hartfordo. Jie grįžta į Philadel
phiją. Kad ir nelabai ilgai gy
veno New Havene, bet pasili
ko ištikimi mūsų kolonijai. Po
nia net iš klubo narių neišsto
jo. Lankydavo susirinkimus ir 
parengimus. Klubo narės lieka 
jiem dėkingos ir linki sėkmės 
Philadelphijoj. Tikimės, kad‘if 
toliau draugiškumo ryšys tarp 
mūsų nenutruks: lankydami 
sūnų prof. dr. Rimą su šeima, 
jie aplankys ir mus.

ti šv. Raštą, einant astronau
tų pareigas.

11. Suvažiavimas skatina 
SAS valdybą padėkoti Immacu- 
late žurnalui už jo liepos-bir- 
želio leidinį, pavadintą “Cap- 
tive Nations Issue”. čia reikia 
pabrėžti, kodėl tokie leidiniai 
yra aktualūs ir pageidaujami.

Išvyko kariuomenėn
Spalio 5 iš kolonijos kariuo

menėn išvyko Vincas Plečkai
tis. Per trumpą laiką tai jau 
trečias lietuvis iš New Have- 
no. Ankstyvesnieji — Virgini
jus Jonynas, dabar Vokietijo
je, ir Stasys Lipčius, Colorado 
valstijoje. Jais didžiuojamės ir 
linkime jiem sėkmės!

Albina Lipčienė

Štai ir paaiškėjo, kas norėta 
pasakyti: vadinas, tylėk, o kad gresui ir atitinkamai planuoti, 
ištylėtum, liežuvį laikyk už ‘ 
dantų. (Lyg žmogus kalbėdamas 
liežuvį iškiša!)

Ta uaklandi patarlė — sve
timybė ar atsitiktinai pataiky
ta į svetimybę. Mūsų žinomų 
išmintis kita. Mūsų tautos žmo
nės, kai nori, kad kokia paslap-

pasako: Prikąsk liežuvį! Trum-

Kodėl prasmingiau? O nagi

loterija. Šokiam gros geras or
kestras.

Daina, naujas Baltimorės vy
rų choras, vadovaujamas L. Ba- 
ker-Bakerskienės, lapkričio 29,
šeštadienį, 7:30 vai. vak. ren- Galėsi ris inkšti ar Švokšti — 
gia koncertą. Tai bus pirmas nepakalbėsi. liežuvį už dantų 
choro pasirodymas. Dainą laikydanas, sakykim, dantis su- 
mėgstą vyrai ruošėsi koncer- kandęs, viską galėsi pasakyti,

Komunikatas
(atkelta iš 4 pat) 

kovos pirmūnais), toje kovoje 
drausmingai pasiduoti laisvųjų
lietuvių politinei vadovybei. 9wtoiaės

4. Laikydami sovietinį komu- joj salėj. Po koncerto užkas- .
nizmą didžiausiu Lietuvos prie- džiai, loterija ir šokiai, grojant S'dMtaTRmanm taiiT įprasta 
šu, lietuviai krikščionys demo- vokiečių “Happy Wanderers” įpr*"**

orkestrui.
fe. Alfonso parapijos alto

riaus ir rožančiaus moterys me
tinius pusryčius turės lapkri-

Rusų patarlė sako: Derži ja- 
zyk za zu barni (laikyk liežuvį

Tėvų pranciškonų vienuolynui, Aušros 
vartų koplyčiai, Kultūros židiniui — 
Jaunimo centrui aukojo

šu, lietuviai krikščionys demo
kratai laiko savo pareiga skelb
ti komunizmo Lietuvai pada
rytas skriaudas, atidengti ko
munizmo kėslus ir kovoti su de- 
fetistinėmis nuotaikomis, sie
kiančiomis nuslopinti lietuvių 
antikomunistinį nusistatymą ir 
nepriklausomybės siekimą.

(KM

ta. Mes turime savo patarlę, ja 
turėtume ir naudotis.

Beje, rėdytojai, žurnalistai 
ir kalbėtojai rūpinasi kartais 
ko įmantriau ką pasakyti. Ge-vai. mišių šv. Alfonso mokyk

los salėje. Dalyvaus ir klebo- raL Tiktai tos įmantrybės tu
nas prel. L. Mendelis. rėtų derintis ra mūsų kalbos

AjOuGs.

kaip pravesti studentų vasaros 
stovyklą ir studijinę savaitę. 
Taip pat būtų verta nutarti pa
sikviesti šia proga ir studentų 
iš užsienio.

7. Suvažiavimas skatina SAS 
valdybą susisiekti su PLB ir 
JAV LB valdybomis ir, galimy
bei esant, prisidėti prie ant
rojo pasaulinio lietuvių jauni
mo kongreso ruošimo.

8. Kadangi daug studentų a- 
teitininkų priklauso prie Lietu
vių Studentų Sąjungos, suva
žiavimas ragina, studentus atei
tininkus daugiau rūpintis jos 
veikla.

9. Suvažiavimas ragina, kad 
draugovių susirinkimai būtų 
užrekorduojami. Užrekordavi- 
mai turėtų būti prisiųsti SAS 
valdybai, kuri sudarytų juoste
lių katalogą. Jis būtų prieina
mas visom draugovėm, ypatin
gai centro draugovės nariam.

10. Pasisakydamas už religi
nę laisvę ir matydamas konkre
tų reikalą, suvažiavimas ragi
na SAS valdybą parašyti laiš
ką astronautam, kuriame pa
remtų astronautų teisę skaity-

180 dol.: H. Stelmokas, Broo
klyn, N. Y. (pažadėta 200 dol.).

Po 100 dol.: D. Kašėta, Broo
klyn, N. Y., VL Kirvelevičienė, 
Elizabeth, N. J., P. Povilaitis, 
Great Neck, L. L, N. Y.

60 dol.: A. L. Jasaitis, Fo-

doL).

Braddock, Pa., P.
Woodbaven, N. Y., Vyt Vašku- 
nas, Brooklyn, N. Y., Ed. Balt-

ta 300 doL).
Po iŠ doL: S. Cassano, Broo-

15 <M.: Ant. Sniečkus, Broo
klyn, N. Y.

Po 10 dol.: A. L. Sheputis, 
Elmhurst, N. Y. (pažadėta 100 
deri.), F. Stuper, Flushing, N.Y. 
(pažadėta 300 doL), A. Sablis- 
kas, Brooklyn, N. Y. (pažadėta 
100 deri.), J. Šinkūnas, Brook
lyn, N. Y. (pažadėta 100 dol.), 
A. Mikalauskas, New Britain, 

Pranevich, Conn., H. Majestich, Brooklyn, 
Švitras, n. Y.

PO 5 doL: Prof. dr. P. Ju
čaitė, Toledo, Ohio, T. J. Wal- 
ker, Middle Village, N. Y. (pa
žadėta 100 dol ), Edw. Cerekis, 
Jamaica, N. Y., (pažadėta 100 
doL), J. Kabaszinskas, Middle 
Village, N. Y. (pažadėta 100

N. Y., J. Ramanauskas, Brook- 1.25 ddu J. Galminienė, 
lyn, N. Y. (pažadėta 200 dol.). Woodhaven, N. Y.

Įamžinkite save ir savo iebnos mirusius Siame kilniame darbe

statybos darbai kuo greičiau pasistūmėtų pirmyn. Nepamirškite

maldos. Dabarties ir ateities kartos nepamirš Jūsų. Aukas siųsti: 
Building Fund Franciscaa Monastery, 680 Bushvrick Avenue, 
Brooklyn, N.Y. 11221.

cagos skyrius.
—Sol. Anelė Valaitytė, Muen- 

chene gyvenanti lietuvaitė, su
rengusi koncertų Vak. Vokieti
joje, Austrijoje ir Šveicarijoje, 
išleido pirmą vokiečių kalba į- 
dainuotų dainų plokštelę.

— A. Padvoiskis, Mancheste- 
rio lietuvių kultūrinio būrelio 
narys, suorganizavo Lietuvos 
natūralinės istorijos — augme
nijos ir gyvūnijos parodą, su
telkdamas 600 vienetų, dau
giausia natūralaus didumo spal
votų paveikslų rinkinį. Rinki
nys muziejuje išstatytas paro
dai ir gausiai lankomas.

— Dr. Eugenijus Gedgau
das, praneša plačiai žinomas 
medicinos žurnalas “Medical 
World News”, yra paskirtas 
Minnesotos universiteto radio
logijos departamento sveika- 
tios centro viršininku. Tai pla
ti įstaiga, atliekanti tyrimus 
branduolinės medicinos ir ki
tose srityse. Drauge žurnalas 
pažymi, kad dr. Gedgaudas 
medicinos gydytojo diplomą 
yra gavęs 1948 Muencheno u- 
niversitete, Vokietijoje. Nuo 
1957 dirba Minnesotos univer
sitete. Prieš porą metų jis bu
vo paskirtas radiologinės diag
nostikos skyriaus, direktorium.

— Pianistė Julija Rajauskai- 
tė-fešienė per dr. S. Petraus
ką. Lietuvių Fondo Elizabėthc 
įgaliotinį, atsiuntė Lietuvių 
Fondui 500 dol.. Įamžindama 
Fonde savo vyrą a.a. dipl. inž. 
Leoną šušį. mirusį 1968 liepos 
27 Kennebunkporte. Maine. Lie
tuvių Fondo adrešas: 6643 S. 
Maplevvood Avė.. Chicago, III. 
60629.

— Lietuvių kunigų laisvaja
me pasaulyje sąrašodenchus 
ruošiama nauja laida. Papildy
mus. pataisymus, pageidavimus, 
žinias apie naujus įšventintus 
ir mirusius kunigus prašoma 
siųsti: Rev. dr. Titas Narbutas. 
1922 Leo St., Dayton. Ohio 
45404.



KNYGOS ANGLŲ KALBAKoncertas persekiojimui prisiminti

Solistė Daiva Mongirdaitė

Persekiojamai Bažnyčiai Lie
tuvoje prisiminti gruodžio 7,

Pianistas Vytenis Vasyiiūnas

Daiva Mongirdaitė New Yor
ke yra jau dainavusi įvairiom 
progom. Ji yra baigusi muzikos 
ir dramos studijos mokslus Bos
tono universitete, yra koncer
tavusi Amerikos ir Kanados lie
tuvių kolonijose. Dainavo ji ir 
Chicagos Lietuvių Operoje. 
Dalyvavo ji šių operų pastaty
muose: La Traviata, Gražina, 
Fidelio ir D. Lapinsko “Loky
je” ir “Karalius Mindaugas”.

šiam koncertui gruodžio 7 
ji yra pasirinkusi Aleksandro 
Kačanausko, Juliaus Gaidelio, 
Juozo Žilevičiaus ir Puccini 
kūrinių.

LAPKRIČIO 23-SIOS PROGA
' taip ir šiemet Lietuvos Karių 
; Veteranų Sąjungos Ramovės

New Yorko skyrius lapkričio 
22 rengia Lietuvos kariuomenės 

‘ atkūrimo 51 metų sukakties mi-

Kaip ir kiekvienais metais, ginti Lietuvos laisvę ir kviečia 
visus, kas tik gali pakelti gink
lą. stoti savanoriais Į atkuria
mą Lietuvos kariuomenę. Tas 
atsišaukimas kaip žaibas aplė
kė visą Lietuvos žemę. Jį išgir
do ir tie, kurie buvo jau bol
ševikų ir lenkų okupuoti — pa
vergti.

Šimtai ir tūkstančiai jaunų 
ir pagyvenusių vyrų, net ir vai
kai 14-16 metų, plūdo į kariuo
menės organizacinius punktus. 
Kaimų jaunimas paliko ūkius, 
moksleiviai — mokyklos suo
lus, miestiečiai — dirbtuves ir 
fabrikus. Visi traukė ginti Lie- 

(nukelta į 8 psl.)

’ nėjimą.
", Lapkričio 23-ją Įprasta va

dinti kariuomenės švente, bet 
: tai nėra vien tik kariuomenės 

šventė. -
Lapkričio 23-j i yra visų mū- 

; su ir visos mūsų tautos, kovo
jusios už laisvę, šventė. Tai ryž-

• to diena ginti Lietuvos paskelb
tąją laisvę ne tik žodžiais, bet 
ir ginklu.

Lapkričio 11 sudarytoji Lie
tuvos vyriausybė pamatė, kad 
vasario 16 paskelbtasis Lietu
vos nepriklausomybės aktas 
dar flėra garantija tautos lais
vei. Rusų raudonoji armija, ne
paisydama mūsų paskelbimo 
Imti laisvais ir nepriklauso
mais. įsiveržė į Lietuvos žemes. 
Mūsų sostinėje Vilniuje len
kai organizavo savo legionie
rius. o lenkų slaptoji karinė or
ganizacija — P0W—verbavo 
Lietuvos lenkus sukilimui, kad 
pasigrobtų Lietuvą. Vilniuje

• buvo saujelė lietuvių karių sa
vanorių. kurie, matydami, kas

• aplinkui darosi, jaudinosi ir ra
gino Lietuvos vyriausybę šauk
ti savanorius ir organizuoti Lie
tuvos kariuomenę, nes tik dr- .

• gan ižu etas visos tautos pasiprie
šinimas galėjo išgelbėti pa-

' skelbtąją laisvę.
Ir štai lapkričio 23 išleidžia

mas pirmasis įsakymas kariuo- 
, menei, gruodžio 29 išleidžia

mas atsišaukimas į lietuvių tau
tą. Atsišaukimas ragina visus

Muzikas Vytautas StroHa, N. Y. Lietuvių Vyrų Choro 
vadovas.

lin K. Lane mokyklos salėje Ja- 
maica Avė. ir Dexter Court, 
Brooklyne, rengiamas didelis ir 
įspūdingas koncertas.

Koncerto programą atlieka 
vietinis lietuvių vyrų choras, 
kuriam vadovauja muzikas Vy
tautas Strolia. Kiti menininkai 
atvyksta iš Bostono apylinkės 
— tai bus solistė Daiva Mon
girdaitė, solistas ir smuikinin
kas kun. Vincas Valkavičius, 
akompaniatorius Vytenis Vasy- 
liūrias. Solistai ir choras atliks 
įvairią koncerto programą. Kar
tu bus prisiminta ir Persekio
jama Bažnyčia Lietuvoje. Kon
certą rengia Liet. Religinė šal
pa ir Liet. Kat. Moterų Kultū
ros Draugija:

niną, gi vargonus studijavo pas 
C. Byers, A. Howes ir Naujo
sios Anglijos konservatorijoje 
pas D. Willing. Kaip vargonų 
virtuozas yra surengęs visą ei
lę koncertų Bostono apylinkė
je.

Plačiai jis reiškiasi kaip 
akompaniatorius. Kartu su tė
vu jis yra atlikęs koncertus 
New Yorko Town Hali, Bosto
no muzikos salėje — Jordan 
Hali — 12 koncertų, įgrojo dvi 
lietuviškos kamerinės muzikos 
plokšteles, dalyvavo pasaulio 
lietuvių seimo koncertinėse 
programose 1958, 1963 ir 1968.

Šalia muzikos jis studijavo ri
ziką ir yra fizikos mokslų dak
taras.

New Yorko lietuviu vyry 
choras suorganizuotas 1963. Jį

suorganizavo muzikas Vladas 
Baltrušaitis. Šiam chorui jis ir 
vadovavo, kol 1967 išvyko į 
Chicagą. Choras, netekęs di
rigento, neišsiskirstė, darbą tę
sė toliau ir pasikvietė naują 
choro vadovą — muziką Vy
tautą Strolią.

Choras savo repertuare turi 
ištisą eilę lietuvių kompozito
rių dainų, tarptautinių kūri
nių ir operinių dalykų. Kasmet 
New Yorke rengia savo kon
certus. Be to, dar yra koncerta
vę Baltimorėje, Washingtone, 
Bostone, Elizabethe, Philadel- 
phijoje, Liet. Kat. Mokslo Aka
demijos suvažiavime Fordha- 
mo universitete New Yorke.

Savo repeticijoms choras 
naudojosi Liet. Atletų Klubo 
patalpomis, White Horse sve
tainė, dabar repetuoja Kultū
ros Židiny ant kalnelio.

Solistas ir smuikininkas kun. Vincas Valkavičius iš Brockton, Mass.

Kun. Vincas Valkavičius — 
New Yorkui dar visai nepa
žįstamas. Jis šalia savo tiesio
ginio kunigystės mokslo studi
javo ir muziką.

Jis mokėsi
jos konservatorijoje ir Longy 
School of Music Cambridge, 
Mass.

Su smuikininku Izidoriumi
Vasyliūnu ir pianistu Vyteniu 
Vasyliūnu nuo 1961 jis yra at
likęs 17 rečitalių. Trise jie yra 
koncertavę Chicagorje, Cleve- 

4ande, Kennebunkporte, Bos
tone. Kaip smuikininkas jis da
lyvavo Brocktono simfonijos 
orkestre, Needham filharmoni
jos orkestre, vėliau Cambridge 
Civic simfonijos orkestre.

Jis dirba ir su chorais: va
dovavo studentų klierikų cho
rui Brighton, Mass., šv. Juo
zapo parapijos chorui Need
ham, berniukų ir mokyklos cho
rui šv. Vilimo parapijoje Dor- 
chester, Mass. Dabar vadovau
ja šv. Kazimiero lietuvių para
pijos chorui Brockton, Mass.

Jis reiškiasi ir kaip daininin
kas. Š. m. sausio 19 Hudson, 
Mass., miesto bibliotekoje jis 
atliko vienas visą koncertą.

Šiame koncerte jis dainuos 
solo, duetą ir gros smuiku.

Vytenis Vasyiiūnas, smuiki
ninko Izidoriaus Vasyliūno sū
nus, savo muzikos studijas pra
dėjo Popayan konservatorijo
je Kolumbijoje. Studijavo pia-

Nauji patvarkymai
kurie dabar galioja muitu apmokėtiems siuntiniams 
į LIETUVĄ ir U.S.S.R.
Suprastintos prekių klasifikacijos, pakeistas muitas 
ant kai kurių daiktų etc.

Sena patikima firma
toliau aptarnauja nuolatos didėjantį klijentų skaičių, 
tradiciniai, su virš 40 metų patyrimu.

Jei esate vienas iš tūkstančių mūsų patenkintų klijentų, 
mes dėkojame Jums už pasitikėjimą. Jei ne, tai prašome 
pasinaudoti mūsų patarnavimu ir Jūs būsite dėkingas 
mums.

SIUNTINIAI PASIEKĘ MUS PAŠTU 
IŠSIUNČIAMI TĄ PAČIĄ DIENĄ

Dėl paskutinio katalogo ir vėliausių patvarkymų 
kreipkitės į

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

CENTRINĘ ĮSTAIGĄ NEW YORKE: 
220 Park Avenue South New York, N. Y. 10003 

Tel. 212-982-8410
Ar į bet kurį mūsų skyrių ir atstovus:

PHILADELPHIA, Pa. 19123 — 1013 N. Marshall St 
BALTIMORE, Md. 21224 — 3206 Eastern Avė. 
SO. BOSTON, Mas*. 02127 — 390 We*t Broadway 
CHICAGO, III. 60632 — 4102 Archer Avė. 
CHICAGO, III. 60622 — 2242 W. Chicago Avė. 
CLEVELAND, Ohio 44119— 787 E. 185th Street 
DETROIT, Midi. 48210 — 6460 Michigan Avė. 
ELIZABETH, NJ. 07201 — 956* Elizabeth Avė. 
HAMTRAMCK, Mfch. 48212 — 11415 JO*. Campau Avė. 
HARTFORD, Conn. — 11 Charter Oak Avenue 20! 
KAMŠAS CITY, Kan. 66102 — 18 So. Bethany 
LOS ANGELES, Cal. 90026 —■ 2841 8un*et Blvd.
MIAMI, Fta. 33138 — 6405 Biscayne Blvd. FR 9-8712
MINNEAPOLIS, Minn. 55414 — 217 E. Hennepin Avė. FE 2-4908 
NEW BRITAIN, Conn. 06052 — 97 Shuttle Meadow f 
OMAHA, N«br. 68107 — 5524 So. 32nd Street 
PARMA. Ohlo 44134 — 5432 State Road 
PITTSBURGH, Pa. 15222 —346 Third Avenue 
ROCHESTER, N.Y. 14621 — 683 Hud*on Avenue 
NEVYYORK, N.Y. 10003 — 101 First Avenue 
SAN FRANCIBCO, Cal. 94122 — 1236 9th Avenue 
8EATTLE, Waah. 96103 — 1512 N. 39th Street 
SOUTH RIVER, NJ. 06882 — 168 Whitehead Avė. 
WORCE8TER, Mm 01604 — 82 Harrioon St 
TREMTOM, NJ. 08611 — 730 Liberty Street 

WA 5-8878 
Dl 2-2374 

AN 8-8764 
254-4144 

BE 5-7788 
486-1838 

TA 5-7560

731-0577 
749-3033 

GR 1-3712 
BA 5-5923 
OR 4-3930 
LO 4-7981 
ME 3-1853 

257-2113 
798-3347 

L Y 9-9163 
VINELAND, N J. 08380 — Partah Hali, West Landi* Avė. 691-8423

angių kalba. Skaitymai, gramatikos stMrinimai ir lodyndiaL Paruošė 
L. Dtmbriūnas, A. Klimas ir W. Schmalstieg. Kietais viršeliais, 480 
psi noo.

Lithuanian Roader for 8elf-ln*truction, by WUHam R. Schmalstieg and An
tanu KUznas. Priedas prie Introduction to Modom Uthuanian. $1.00.

Tlmeleat Lithuania by Owen J. C. Norem, BJ), LXuD. $4.00.
Lithuania and Lithuanlans. compiled by J. Balys. BibUography. $5.00.
The Balta, by Marija Gimbutas. Ancient Peoples and Places. 286 psL $7.50. 
Lithuania 700 Ysars, parašė A. Budreckis, J* Jakštas, J. Purinas, S. Lozo

raitis, redagavo A. Gerutis. Knyga didelio formato, kietais viršeliais, 
474 p«l.. kaina $12.00.

Lithuania under the Sovietą, by V. S. Vardys. Portrait of a Nation 1940-65, 
300 prt., kietais viršeliais. $7.00.

Vytautas the Great—Grand Duke of Lithuania, by Dr. J. B. Končius. $2.00, 
kietais $3.00.

The War Against God in Litkliania, by Dr- J- Savasis. $1^5.
Guerrilla Warfaure on the Amber Coast, by K. V. Tauras. $3.00.
Tannenberg, by C. R. Jurgėla. The Battle of Tannenberg. $2.00.
The Rehiflee, by K. C. Girtautas. $3.50
Croases, by V. Ramonas, romanas. Kietais viršeliais. $4.00.
Selected Lithuanian Short Storie*. Lietuvių rašytojų kūriniai. $5.00.
Lithuanian Ckuartet. Barono, Katiliškio, Landsbergio ir Šeiniaus kūriniai. 

$5.00.
Lithuanian Folk Tale*. $4.50.
The Herdaman and the Linden Tree. V. Krėvės apsakymai. $4.00.
House Upon the Sand. by J. Gliaudą. Romanas. $4.00.
The Ordeal of Assad Pasha. by L Šeinius. Satyra. $2.00.
Memoirs of a Lithuanian Bridge. V. Kudirkos kūriniai. $2.00.
The Maker of God*, by St. Zobarskas. 10 novelių. $3.00.
The Tenptation, by V. Krėvė. $3.00.
Bobby Wl«hlngmore, by S. Zobarskas. Vaikams istorija. $2.00.
The Living Testament of Faith and Courage. Sibiro maldaknygės lietuvių - 

anghj kalbomis, didelio formato leidinys. Kietais viršeliais. $3.50.
Popular Uthuanian Recipes, by J. Daužvardis. $2.50
Lithuanian Setf-Taught. by M. Variakojytė. $1.25.
Art Collection of the Lithuanian Franciacan Fathers, $5.00.
Lithuania, by V. Augustinas. Albumas iš Lietuvos vaizdų. $6.00.
Our Lady of Šiluva, by Rev. John C. Jutt 50f.
Thaddeu* Koaciuszko the Champion of Ereedom, by A. D. Tuknis. 50f.
Engksh-Uthuanian Dictionary, by V. Baravykas (ca. 30,000 žodžių). $6.00.
Lithuanian-English. by B. Piesarskas, B. Svesevičius (ca. 27,000 ž.) $5.00. 
Lithuanlan-English. V. Peteraitis, 602 psL Kietais viršeliais. $7.00. 
Lithuanian-English & English-Lithuanain kišeninis žodinėlis. $2.00.
Awakening Lithuania, by Dr. Jack J. Stukas. $3.00, kietais $4.00.
Footbridges and Abysses, a novel by A. Baronas. $5.00.
Rejuvenation of Siegfr^d tmmerselbe, a novel by Ig. Šeinius $5.00.
Noon at a Country Inn, by A. Vaičiulaitis. $4.00.
Nimblefoot the Ant and Her Adventures, by V. Tamulatis. $4.00.
The Deluge, a Love Story of Ancient Times, by M. Vaitkus. $4.00.
The Mountain Doves and other African Folktales, N. M. Zobarskas. $3.50.
Amens in Amber, Leonardo Andriekaus poezija anglų kalba. $3.00.
Eleven Uthuanian Artists in Australia. Kieti virš. Albumo formatas. $6.00.
The Way of the Nation, by J. Juodis (paveikslų albumas). $7.00.
History of Lithuania, by Dr. V. Vaitekūnas. $1.00.
The Battle of Grunvvald, an Historical Novel. $3.00.
Lithuania, Land of Heroes, by L. Valiukas. $4.75.
The Seasons, by K. Donelaitis. $3.00 (kietais $4.00).
Ambarita, by J. Narūnė, pasaka. $1.00.
Sonata of (carus, by Jurgis Gliaudą. $5.00.
Essays in Greek Politics, by R. Sealey. $6.00.
Tundra Talės, Nola M. Zobarskas,ed. 5.00.
The Winnowing Winds, by Bailey. $4.00.
The Lithuanian National Revolt of 1941, by Dr. A. M. Budreckis. $4.00.
Lithuanians in Canada, by Pr. Gaida, S. Kairys, J. Kardelis, J. Purinas, A. 

ęjnkūnas, J. Sungaila. Kietais viršeliais, 370 psl., kaina 8 doL
The Cemetery of Nations in the Siberian Tundra, by. H. Tautvaiša. Kaina 
. . L75<ioL ~ ... ■ --------- . ......

The Green Oak, by Algirdas Landsbergis. Selected Lithuanian poetry, $5.00 
The Green Linden, by A. Landsbergis, Selected Lithuanian Folksongs, $6.00 
Marian Shrines of America*, by Titas Narbutas, illustrated $3.50

Lithuania 700 Years, red. A. Geručio 12.00
The Lithuanian Woman, red. B. Novickienės 3.00
Spheric and Linear Laws of Geometry, by A. Stelingis 2.00

Šios ir kitos knygos bei muzikos plokštelės gaunama:
DARBININKO ADMINISTRACIJA ?

5.00
2.00
2.00
5.00

ILGO GROJIMO UETUVISKOS PLOKŠTELĖS
Long Play - Stereo - Hi-Fi - Lithuanian Records

Lauksiu tavęs, 12 lengvos muzikos kūrinėlių 5.00
Tykus buvo vakarėlis, 14 lengvos muzikos kūrinėlių 5.00
Vytauto Bacevičiaus piano kūriniai 5.00
Antano Pavasario operų arijos ir liet, dainos 5.00
Vaclovo Daunoro* operų arijos ir liet, dainos 5.00
Laužų aidai, 4 oktetų skautiškos dainos 4.00
žirginėliai, B. Pūkelevičiūtės vaikams pasakos 5.00
Antrieji žirginėliai, vaikams pasakos 5.00
Pilėnai, opera iš 3 plokštelių, V. Klova 8.00
G. Vasiliauskienės, 11 lengvos muzikos dainos-šokiai ______ 6.00
Pupų dėdės ir dėdienės, 12 šokių-dainų rinkinys--------------------- 5.00
D. Dolskio, 10 įdainuotų šokių-dainų rinkinys-------------------- 5.00
Antras literatūros vakaras, rašytojų įskaitymai .................... 5.00
Palangos Juzė, vaidina profesionalai aktoriai-----------------------
Linksmų Kalėdų, 12 religinių giesmių Stereo 4.50
Lietuvos senos ir naujos dainos, 11 solo ir chorų. Stereo 4.50 
Lietuva Brangi, 11 Het. dainų, chorų — solistų įdainuota------
Šiluvos koplyčios pašventinimo ir kongreso momentai---------- 3.50
A. iabaniausko, po 12 dainų-šokių X irXI albumai po $5.00 10.00 
A. iabaniausko, lengvos muzikos 12 šokių-dainų Nr. 3------ 5.00
Aurelia, Paukštelienės pramoginė ir šokių muzika — Stereo 5.00 
Dainuoju Jums, Aurelia šokių muzika Nr. 2------------- Stereo
Sigutė, pasakos-dainos vaikams, Aurelia PaukšteHenė, Nr. 3 
Dainos iš Lietuvos, L. Juodis su Rūtos ans., 16 d. Stereo 4.50 
Dainos Lietuvai, S. Cerienės komp. įdainuota 12 Het. dainų 
Dainų ir arijų rečitalis, sol. J. Vaznelio-------------- ---------------
Dainos, A. Štempužienės 24 lieL dainos-------- - Stereo $7.00
Dainos, B. Valterienės 8 Het dainos, 7 operų ištraukos--------  3.50
Dainuojame su Rūta, Rūtos ansamb. 17 1. dainų. Stereo 4.50 2.00
Dainuojame su Rūta, Nr. 2, Rūtos ansamb. 14 1. d. Stereo 4^0 2.00
Dvi Mamytės ir dvi Dukrytės, Kvartetas iš 14 dainų. St.4.50 3.50
Baltijos vėjelis, 2 mamytės ir 2 dūk. 15 liet, dainų. (Stereo) 4.50 
lietuvių Tautiniai šokiai, Stuttgarto simfonija ;--------------------
Lietuviški šokiai, akordeonu K. Daubaras. 18 šok. Stereo 4J5O 
Lietuvos kanklės, 14 L kūrinių, vad. O. Mikulskienei. St 4.50 
Gaudžia trimitai, Br. Jonušo įgrota 12 Het patriotinių maršų 
Liaudies giesmė. Tėviškės choro 11 giesmių ir dainų ---------
Lietuviškos kamerinė* muziko* 2 pL Iz. Vyt. Vasiliūno------
Lithuanian 2-speed record course (Nr. 1, 2 pi. 2 žod.) ............
Lietuvos atsiminimų 25 m. jubiliejus dainose (Stereo)

5.00 
5.00 
2.00
3.50 
5.00 
6.00

4.50 
2.00 
2.00 
6.00 
5.00 
5.00 
2.00 
4.50 
6.50 
6.00 
6.00 
3.00 
5.00 
6.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
2.00 
5.00 
3.50 
3.50 
6.00 
4.00 
2.00 
2.00 
1.00 
1.00

Svajonių sūkuryje, B. TamošiūnieDės, 12 murikos šokių ...— 
Pavergto* Tėvynės muzika Nr. 2, 12 Bet dainų-šokių----------
Operų arijos ir lietuviškos dainos, V. Noreika--------------- -
Operų arijos ir lietuviškos dainos Nr. 2, V. Noreika................
Lietuviškos vestuvės, piršlybos ir vedybos------------------------
Poedja, A. Gustaitis ir Stasys Santvaras......... .............. .............
Sutemų garsai, V. Stankus, 10 muziko* šokių — Stereo $6.00 
Garbė Tau, Viešpatie, Dainavos nrilg. giesmės. Stereo $6.00 
Tėvynei aukojam, Dainavos ansamblio. 14 Bet dainų. SL$6 
Tėvynės meilė nemari, A. Dambrauskaitės 13 Bet. dainų.....
Teka mū*ų likimas, V. Bendžiūtės moderni muzika — stereo 
Worcesterio Mėgėjų ratelio. 14 Betuvttkų dainų ----------- -----
Suk, rateli, Vilniaus choro 14 Betuviškų d.. Stereo 4.50 
Varpas, Toronto choro 8 het. dainos ir 6 het. operos (Stereo) 
7 KHatara* žodžiai, Bv. Kazimiero parapijos choras .... .........
40 liet dainų muzika. Tautinio orkestro leM. .... Stereo $4.50 
Lietuves - Latvijos - Estijos Himnad---------------------------------------
BalUe Countrie* National Anthems (33% RPM) ----------------
National Anthem of the U.S. (33% RPM) ---------------------------
žibuoklė*. L Stuko moterų seksteto 14 L dainos. Stereo 4.50 2.00
Mano gimtinė, 14 lengvo* murikos kūrinėlių---------- ------------- 5.00

6.00 
2.00

Operų arijos, J. Liustikaltės 12 kūrinių...........   .....
New Yorko Liet. Vyrų choro 16 Het. dainų ....... Stereo $2.00
Operų Arijos, SoL St Baro-------------------------------Stereo $7.00
Met žengiame su daina, N.Y. vyrų okteto 17 d. Stereo 4.50 
Aukuras, vaikų {dainuota 14 liet, dainų . .............. Stereo 5.00
Lietuviško* giesmės, 12 Bet giesmių. ______ ___ Stereo 5.00
Lietuvos 50-tio* m. minėjimo giesmės.________Stereo 5.00

DARBININKO ADMINISTRACIJA



DISPLAY

SMITTY’S MOVING 
« TRUCK1NG

LOCAL. and LONG DISTANCE

GENERAL 
PLANT

Rožių

Ugnies pardavėjas, •. Rukšee, poezija 
Partizanų akys, X frarejaus eilėraščiai 
Alkana žemė, S. šakytes. eMte 
Dienoraštis, M. Vattfcam

Kai mes nutylam, J. Sauiaitytės 
Atdari tarpti; & Oaertunras 
Aukos, taurė, S. Santvaras 
Auksiniai rageliai, Pr. Nau>kaitis 
Beržų pasakos, O. B-Audronė 
Tų eetjpano žemė. Du Sadūnaitė 
Vakarėbangd, G. Tutauskaitė 
Metų vingiai, A. TyruoRs 
Tau sesute, P. Lemberto 
Tik tatrn- man, O. B. Audronės 
Trapus vakaras, K. Grigattytės 
Bevardė Šalis, L. Sutemos 
Aguonų gaisras, Vfc Šlaito

Kai

10D 
10O- 
200

(SU) 8844020

2< sv. ryšių, 1< sv. sviesta.

134 sv. kumpio, 134 sv. lašinių.

ŠEIMOS SIUNTINYS 36208

234 sv. cukraus, 234 sv. ryžtų.

134 SV. sviesta, 234 sv. tankų,

134 sv. maišytų vairių,
34 sv. citrinos sunkos,

Bought and Sdd 
174 Belmont Avė. Newark 

eaU (281) 243-8898

BOOKER ABERNATHY
PAINTER & PAPER HANGER 
AU work done at reasonable rates 

AU Work Guaranteed.
730 Macai Street, Brooklyn 

CaU (212) 452-1642

Freeport Collision Ine. — Your one 
stop shop—If ifs banged up we’ll

location. Auto painting, auto giass 
installed. Corvette specialistą; for- 
eign and American. Freeport, 182 
E. Merrick Rd. (516) 868-3388 Ask 
for Buddy or George.

Year round wort

» Paid vacation& 
Good. starting šakny 

Also part time hours nnanged.
Transportation provlded

Pavieniai ■—.... ------------ - —--------
Šekspyro Sonetai. Vertė Arfti TyruoHs
BELETRISTIKA
Graži tu mano Ttvyne, Antologija-
Vilniaus rūbaSr P. Tandto. romanas 
Bėgiai; K. Almeno novelės
Veidu prie žemės, K. Grigaitytės novelės

200 
10Q 
400

300

200
200

WE’RE HIRING 
QN R0TATING SHIFTS 10 sriubas kubų.

Elegijos, X Aistis <
Alma Mater, R. Spalio 
Liepsnos ir apmaudo ąsočiai, J. Gliaudos 
Smilgos (apsakymai), A. Giedrio 
Gyvenimas tai kekė vyšnių, K. Almėna- 
Runce ir Dandierinas, X žmuidzino 
Gluosnių daina, A. Vaičiulaičio 
Vieniši pasauliai, A. Rūtos 
Sąmokslas, V. Volerto, prem. romanas 
Inicialai po tiltu, A. Tulio novetos 
Kelias j kairę, A. Rūtos prem. romanas 
Valentina, A. Vaičiulaičio 
Gundymai, J. Gailiaus . • 
Pabučiavimas, J. Grušo

(kietais viršeliais) 5LOO 
4jOB- 
200

klubinės rungtynės Lithuanian at 
MTT, baigėsi 2%r2%. Taškus peini- 
jo: Algis Makaitls 1, Juris Orols % 
Ir Kazys Merkis 1- Tai antros rung
tynės sužaistos lygiomis. Pirmose. 
Lietuvių I baigė lygiomis su Har
vardą universitetu, dabar su MTT. 
šį penktadienį, Lietuvių T susitiks 
su lygos pirmūnais — Boylstono 
klubu, kuris įveikė Cambridge H 
4-1 ir Harvardo universitetą 3-2.
• Lietuvių IT (“Ar kl. varžybose)

senio, inc. 
Stop by or Call — 
(2041524-3719

We Offer Fringe Benefits, Overtime

34 sv. datulių, % sv. fygų, 
% sv. pipirų, 2 pyragai 
tualetinis muilas.

SOUTH SIDE AVENUE

An Eąual Opportunity Employer

Vytis ir Erelis, J.' Kmito • ~ 
žvaigždė virifam^ girtos, Alfe Rūtos

Antroji pradalgė, literatūros metraštis

ds metraštis
metrai t m

Pulkim ant kelių, II tomas
Baisusto birželis, Pr. J. NaūmtoetiŠkio 
žemės šaukąmas, Alės Rūtos, apysaka

Proza, Gabijos leidinys, apysakos 
Nulaužta šaka, S. Petersonienės, vaizdeliai 
žvakidė, A. Škėmos, 2 veiksmų vaidinimas 
Vaidinimai, V. Frankienės, scenos vaizdeliai 
žiurkių kamera, X Griniaus, 3 veiksmų drama 
Don Kamiliaus mažaris pasaulis (lt tomas)) 
Naujas veidas, A. Norimo novelės

Ant Vilnelės tilto, P. Jurkus 
Karklupėnuose, A. Baranauskas 
Rinktiniai raštai, PI Andriušis 
Nepriklausoma Lietuva, R: Skipitis 
Laisvę ginant, J. Petraitis, I tom. 
Laisvę ginant, J. Petraitis, II tom. 
Silpname kūne, X Prunakte.
V. Krėvės raštai, 5 tomai kieti viršeliais

Aidas tarp dangoraižių, O. Nendrė 
Draugas don Camilto, G. Guaraschi 
Kaimietiškoji psalmė, F. Tknmermans 
Meilė trikampy, R- Aasos romanas

Prisikėlimas, Alė RGta 

MENAS, MU»KA

Dainų

Dainuok linksm» Jaunyste

(VAIRIOS
Pasaulio lietuvių žinynas^ A. Simučio
Lietuvių literatūra svetur, red. K. BradOno

Lietuva

žemės ūkio švietimas, dr. X Dauparas

Metraštis, Liet, katalikų mokėto akademija

Antikristo religija, K. Čibiro •

DARBININKO ADMINISTRACIJOJE

200
200
3.50

200 
3.00 
1.00 
1X» 
IjOO 
2j00

300
300
300

3.50
3.50

300
400

200

1JŽ5

200

2M 
200

500 
7.00 
100 
200 
108 

2700

500

300
200

500
700

300
T0O

100

300
100
200

500
200
100
100
200

500
1000

300

125

100
100

500

200
100

Northeastern universitetą. Laimėjo

ką pelnijo Kęstutis Mataitis ir Bro
nius Skrabuhs. Lietuvių n šį penk
tadienį vyksta į Sharon.
• Toronto “Aušros” šachmatininkai 
pralaimėjo pirmąjį lygos susitikimą

AUTO PARTS 
CLERK S. COUNTER MAN

E?q>ertenced preferred will consider 
ambitious person as trainee Co ben- 
efits contact Mr. Richarch Johnn — 

Call VI 6-8150

U2SAKYKTT DABAR 
UŽSAKYKIT TIK PER
INTERTRADE EXPRESS 
CORP.
125 East 23rd Street (2nd floor) 
New York, New York 10010 
TeL 982-1530
Reikalaukit mūsų veltui siun
čiamų katalogų su dar daugiau 
dovanų. Klauskit informacijų 
apie naujas taisykles siuntinių 

- siuntime.

Vlrginia 9-4496
A. R. SHIPLEY 

COMPANY
Aluminum Combination
Windows and Doors

_Jalousie Windows 
Aluminum Asraings 

600 RIDGEWOOD AVĖ.
Brooklyn, N.Y. 11208 

--------- AUen R. Shipley------------

Teelmical Tapė 
248 Tioronda Avė. 

BEACON, N. V. 
Tel. (914) 831-3800

An Eąual Opportunity Employer.

Alfa Jeweler

SERVICE
prieš Vikings 4-2. Tašką laimėjo I 
Mačiulaitis, po pusę: Ramanauskas, ' 
ir Abromaitis.
• Ctacagos šachmatininkai apsijun
gę . fc Lietuvių- šachmatų klubą, Š. 
klubo phrnininku išrinktas Vladas 
Karpuška. Naujam šachmatų klu- or Your Plans.
bui 
vardo 
dangėje!

■krovęs 50 taškų. Pa- 
naujasas Bostono čem-

metų čempionas Alex Keyes, tesu
rinko po 334 taško.- Savo laiku A.. 
Keyes laimėjo Lietuvių pereinamą
ją taurę, skirtą už triskartinį Bos-

SEKMADIENĮ FUTBOLAS

Šį sekmadienį Lietuvių At- ■ 
lėtų. Klubo airi senjorų futbolo- ■ 
komandos žaidžia pirmenybių į 
rungtynes namie, ty. KissenaĮ 
Corriddr 150 St ir Booth 
MemoriaI Drive, Flushing L. I. 
Mes šį sezoną dar be laimėji
mo. Priešininku yra pajėgus. 
White Plairis vienetas. Prieš i

sados gerai sužaisdavo. štai per
eitą sezoną iš abiejų lygos pir
mūnų atimta pa vieną tašką. Ti-

panašiai atsitiks. Pirmosios ko
mandos pradeda 2^0 vaL o re
zervinės 12:45.

Pereitą sekmadienį pirmoji

esančius Kolping ir laimėjo 2:1. 
Mažučiai žaidę Spring Valley,

je klampojo iki kauliukų ir pra- 
laimėjo 0:4. AHstas

(546) GR or (516) 567-1150

350.00 peeweek plūs tips 
BIZON.5|)TEI*.FOR WOMEN 

140 East 63rd Street
TES883S

AUTOMOBILIŲ 
PATAISYMO 

ir NUDAŽYMO

Mante! & Doren, Ine.
83-12 Cooper Avenue

Td. 894-4186

Garantuotas laikrodžių taisymas 
Aukso, platinos žiedai su deimantais • Viso pasaulio įvairite laik
rodžiai • Puikūs importuoti Indai • Įvairite papuošalai moterim.

FILES 
LIMOUSINE SERVICE

SPECIAL KATES FOR GROUPS 
Service to aU airports, raihvays 

and steamships.
Insured Air Conditioned Car 

Dial (201) 926-1790

HAVE YOUJt ROOFING

at reasonable price by 
KENTON VVŲ-SON & SON 
368 Atkins Avė. — 385-9192 

896 Clarkson Avė. B'klyn 385-4239

PRGFESSIONAL 
ALTERATIONS 

FOR LAD1ES APPAREL 
We Take Fride in our Work

Call 778-7054 — Mrs. Garratt 
18 E. 55th Street Brooklyn, N.Y.

SMALL PRIVATE HOME 
Individual personai care, 

lovely surroundings

Catholic Church within the area
Call 516-265-9427

J.H. B. BUILDERS
NEW HOMES & ALTERATIONS 

Atties - Extensions - Dormers

11 Main Avė. Centereach, LJ. 
Call 516—588-2880

Acorn Construction Corp. Large & 
small construction serving Nassau, 
Suffolk. Eztensions, dormers, com- 
plete kitehen modernization, base-

nata, 680 East Jericho Tpke. Hun- 
tington — HA 7-0096

C* S. PAINT1NG
EJCTERIOR and INTERIOR

Fully insured. Free Estimates.

3023WaUaee Avė. Brome 
- (212) 654-2499

SCHALLER&WEBER
AUGSCSAU8IO6 KOKŠBfiS PRODUKTAI

Kdkomi fc TV užkandžiai ir kiti produktai

9 DIDŽIULES KRAUTUVES 9

BE 5-MM

Visi Zenith, Oiympia; 
funken, Grundig, Burroughs, 
Royaf, ITC ir kt. firmų produk- ledoms. Vyriški šveicariški HY 
tai galima įsigyti pigiau ir sąžt- MOSER 18 karatų aukso laik- 
ningai per “Spartą”. Pranėj 
kuo domitės, gausite autentis- F
kus firmų katalogus iš: J. L. 
Giedraitis, 10 Bany Drive, E. 
Northport, N. Y., 11731. Tele
fonas: 516-757-0055.

Kviečiame talkon!

Graži ir vertinga dovana Ka-

23 Mendon St., Worcester, 
Mass. 01604. TeL 757-2034.

DARBININKO administracija daro visa, kad nereikėtą 
laikraš<Ho kainos kelti. Tuo tarpu DARBBfTNKO’ skaitytojai

iki šių metų pabaigos. Kas prisius 6 dol., gaus vienerius. me» 
tas; už 7 dol. Darbininkų gauna šiuos ir 1979 metus.

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

Užsakau naują DARBININKO prenumeratą kaip kaJėdĖoą

Vardas ir pavardė



DAKBINIMKAS 1969 m., lapkričo 21 <L no. 75

Izidoriaus ir Vytenio Vasy- 
Uūnų koncertas bus gruodžio 6 
Jordan Hali salėje.
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GL 2-6916 
GL 5-7281

Z New Yorko tautinių šokių 
4Brupb savo 20 metų sukakties 
šokių koncertą rengia 1970 ge
gužės 16 buvusioje švabų salė
je Brooklyne. >

- Anicetas Simutis, Lietuvos 
gen. konsulas New Yorke, šį 
savaitgalį išvyksta į Amster- 
dam, N. Y., kur lapkričio 22 
vietos lietuvių klubas mini sa
vo veiklos 50 metų sukaktį. 
Konsulas ten pasakys pagrindi
nę kalbą.
‘ Aktorius Vitalis Žukauskas

100 mėty gimimo 
minėjimą rengia 
Lithuania. Minėji- 

lapkričio 30, 
Specialios pamal- .. 
vai. Maspetho tie

Padėkos dienos šventės išeis 
tik vieną kartą — antradienį.

Vaižganto 
sukakties 
Korp! Neo 
mas bus 
sekmadienį, 
dos bus 11
tuvių parapijos bažnyčioje. Po 
mišių tos pačios parapijos salė
je bus minėjimo akademija. 
Paskaitą apie Vaižgantą skaitys 
prof. J. Purinas.

_ j__ . Už aj. Algirdo Mažuknoc
lapkričio! buvo"įvy’kęs’į Ro- vėl? Pro8a atlaiky- 
chester. N. Y , kur medžioto- 
jų ir meškeriotojų khibas'ren- 
gė vakarą. To vakaro progra
mą atliko solistė Vlada Sabalie- 
nė ir aktorius Vitalis Žukaus
kas. Šį savaitgalį jis vėl išvyks
ta — lapkričio 22 bus Toronte, 
o lapkričio 23 — Detroite, kur 
praves humoristines progra
mas.

Lietuvos kariuomenės atkūri
mo minėjimas bus šį šeštadie
nį, lapkričio 22, Maspetho liet, 
parapijos salėje. Paskaitą skai
tys . dr. D. Jasaitis. Bus pa
šventinta ramovėnų skyriaus 
vėliava. Dainuos solistas Stasys tės susitikimas. Kas nori kalen- 
Citvaras, akomponuos A. Mro- dorių gauti didesnį kiekį, pra- 
zinskas. Skautai ir skautės pa
gerbs savanorius. Pradžia — 
6 v.v.

Neolituanų senjorų sueiga 
įvyks šį šeštadienį, lapkričio 
22, 8 vai. 
gėlos bute, 
Brooklyne. 
čius kalbės

Muruni šv. Jeronimo bažny
čioje lapkričio 28 ir pas pran
ciškonus lapkričio 29 Brookly- 
ne.

Už mirusius Konstanciją ir 
Medortą Plakavičtus metinių 
proga bus mišios pranciškonų 
koplyčioj lapkričio 29 d., 9 v. 
ryto. Užprašė Legeckų šeima.

Darbininko meniškas kalen
dorius 1970 metam jau paruoš
tas. Jį skaitytojai gavo šiomis 
dienomis. Viršelį puošia dail. 
Jurgio Juodžio kelių spalvų 
paveikslas—Kęstučio ir Biru-

mo minėjimas rengiamas lap
kričio 23, sekmadienį. Pamal
dos bus 10 vai. šv. Petro lietu
vių parapijos bažnyčioje, gi mi
nėjimo programa — 3 v. po
piet Liet. Piliečių draugijos ant
ro aukšto salėje. Kalbės LB ta
rybos prezidiumo narys Vilius 
Bražėnas. Skautės suvaidins li
teratūrinį — muzikinį vaizde^ 
lį' “Prie partizano kapo”. Dai
nuos solistė Daiva Mongirdai- 
tė.

Parapijos choras, kuriam va
dovauja Jeronimas Kačinskas, 
lapkričio 30 rengia koncertą 

L Liet, piliečių draugijos salėje. 
Dainuos solistas Stasys Baras.

i Bus atlikta kantata, kurioje 
1 dainuoja ir sol. Benediktas Po- 

vilavičius.

lavičiaus rečitalis bus gruodžio 
7 d. Liet, piliečių draugijos sa
lėje.

Worcosterto penketukas, ku
riam vadovauja V. Burdulis, 
lapkričio 8 dainavo lituanisti
nės mokyklos parengime.

tv. Petro bažnyčios sienos ir 
lubos nudažytos šviesesnėm 
spalvom. Dabar baigiama išklo
ti takai naujom plytelėm. Baž
nyčios remonto darbai eina pir
myn. Vadovauja klebonas kun. 
Antanas Baltrušūnas.

Naujos giesmės giedamos per 
9 vai. mišias. Gieda jas vaikai 
ir tėvai.

Lietuvos vyčių So. Bostono 
Algirdo 17 kuopa rengia ru
dens šokių šventę lapkričio 22 
Liet, piliečių draugijos antro 
aukšto salėje. Pradžia 8 v.v. 
Gros R. ir M. trijo iš Wor- 
cesterio. Visuomenė kviečiama 
atsilankyti. Ateinantiem me
tam vyčiai išsirinko naują val-

Balto vajaus koncerte, kuris buvo lapkričio 15 Maspetho lietuvių parapijos salėje, dainuoja Louke Senken ir 
Stasys Citvaras, akomponuoja Algirdas Kačanauskas. (Platesnis koncerto aprašymas bus kitame numeryje)

Nuotr. V. Maželio

vak., Vytauto Jur- 
1497 Putnam Avė., 
Leonardas Žitkevi- 
apie lietuvių humo-

šom kreiptis į Darbininko ad
ministraciją. Už kalendorių visi 
skaitytojai prašomi spaudai pa
remti prisiųsti bent po 1 doL 
Už paramą Darbininko admi
nistracija iš anksto dėkoja. Ta 
pačia proga visi kviečiami su
rasti naujų skaitytojų, kuriem 
duodamas didelis papiginimas.

rištinę poeziją. Kviečiami atsi
lankyti ir svečiai.

Žiūrėkit skelbimą — Kviečiam 
talkon!

S ;• • r; O

LAPKRIČIO 2UIOSIOS PROGA
(atkelta iš 6 psl.) 

tavos laisvės. Partizanai ir sa
vanoriai pradėjo aktyvų pasi
priešinimą prieš įsibrovusius į 
mūsų žemę rusus — raudonar
miečius.

Kariuomenės paruošimas ėjo 
visu smarkumu. Nežiūrint, kad 
kariuomenei visko trūko — 
ginklų, aprangos, maisto ir 
kitokių reikmenų, kovos fronte 
nesustojo. Savanoriai 
veržėsi į frontą.

Ginklai buvo supirkinėjami 
iš besitraukiančių ir pakriku
sių vokiečių karių. Kai kurie 
savanoriai atsinešė savo gink-

I LIETUVOS KARIUOMENĖS KARIŲ, VETERANŲ S-GA | lqs ir atejo net su savo argais- g RAMOVĖ
rengia

1 v i

patys

Lietuviškų kalėdinių korte
lių galima gauti Darbininko ad- dybą: Jonas Olevičius — pir

mininkas, Pranas Grigas — vi
cepirmininkas, Rita Vaitkūnai- 
tė — sekretorė, Elena Žemai
tienė — iždininkė, R. Gend- 
reau-Rudytė — finansų sekre
torė, Jeronimas Venis ir Ele
na Suprinavičiūtė — knygų pri-

ministracijoje. Dėžutė religinių 
iš 12, tautiniais motyvais iš 10 
kortelių kainuoja po 1 dol. Pra
šoma iš anksto užsisakyti, kad 
laiku galėtumėt išsiųsti.

Tiesa, Lietuva neišvadavo vi
sų savo žemių, bet ji vis tiek 
turėjo savo nepriklausomybę. 
Tai buvo trumpas laikas — 
vos 22 metai, kai galėjome 
džiaugtis savo laisve. Kokia gi 
ironija, jau 51 metai nuo Lie
tuvos valstybės atkūrimo, ir iš 
jų tik 22 metai laisvės!

Lapkričio 23 mum įrodė, kad 
vieningas ir ryžtingas visos tau
tos pasipriešinimas -kovoja- už- 
savo tautos laisvę daro stebuk
lus, o šlykštus pataikavimas ir 
laižymasis su okupanto samdi
niais ardo mūsų vienybę ir 
drąsina okupantą dar stipriau 
spausti pavergtuosius ir kuo 

lenkais, tą laisvę prarado ir ilgiausiai išlaikytĮ Lįetdvą sa- 
___vo kruvinuose naguose, kol ga- 

Rusijos carų priespaudą. Tau- lutinai bus jos gyventojai it 
ta gerai žinojo, kas tai vergi- naikinti.
jos pančiai. Ir kai sušvito lais- Minėdami lapkričio 23-ją, ti- 
vės rytas, lietuviai kaip milži- feimės, kad mūsų patriotinė vi

suomenė kaip ir anais 1918-

Kariam savanoriam ir parti
zanam talkino 
mažiausio iki 
nos mergaitės ir mokinės tal
kino kariam — slaugė sužeis
tuosius, teikė reikalingas ži
nias apie priešą, senos močiu
tės nešė duoną į apkasus ar pie
no ąsotėlį. Tai ir palaikė mū
sų karių nuotaiką — niekada 
nepasiduoti ir ištverti.

Visur plito laisvės šūkis. -Tai 
laisvei apginti reikėjo ir dar
bo ir aukų. Lietuvių tauta išti
sus šimtmečius gyveno laisvė
je, bet, besibičiuliaudama su

visa tauta nuo 
seniausio. Jau-

123 metus nešė pasibaisėtiną

Juostos, takeliai, pagalvėlės.
Milda Kvedarienė, 5 Dnun St, . žiūrėtojai, Albertas Jaritis — 
Iselin, N. J. 08830. TeL (201) maršalka, kun. Albinas Janiū- 
283-1981. - nas — dvasios vadas.

SO. BOSTONO LIETUVOS VYČIŲ 17-ta KUOPA 
ruošia

šeštadienį, lapkričio 22
Lietuvių Piliėcių Dr-jos Auditorijoje 

368 West Broadway, So. Boston

- Gros garsusis R ir M Trio iš Worcesterio
Nuo 8 iki 12 ’vai. VidUnaktĮ Įėjimo auka $1.50

i 

į 
” Lietuvių veteranų postas, mi- 
I nedarnas veteranų dieną, turė- 
g jo net dvigubą programą. Pir- 
* moji programos dalis buvo lap- 
| kričio 8, kai postas surengė pie- 
j tus ir šokius šv. Jurgio salėje, 
y Invokaciją sukalbėjo kun. kle- 
| bonas J. Scharnus. Solistas 
i Charles Laurinaitis sugiedojo 
| Amerikos himną. Susikaupimo 
| minute prisiminti žuvę kariai.
| Sveikinimo žodį tarė posto va- 

------------ -------------------------------- — - ------ -------- . peter Mite heli. Vakarienės 
4. Savanonų kūrėjų pagerbimas -skauUi ir skautes g pinnininku AU)i Ponelis. 

Dainuoja solistas Stasys Citvaras, akomponuoja Aleksas & 
Mrozinskas. Eilėraščius deklamuos Vytautas Kidolis. So- R 
kiai grojant Kazio orkestrui, bufetas, loterija. Dekoraci- |
2-- ' ~ ' & postas ir jų pagelbininkės iš-

i kilmingai nužygiavo į bažnyčią, 
| kur 12 vai. buvo mišios. Mišias 
gĖ aukojo kun. Joseph Balkus, O 
R SB. Prieš mišias solistas Char

les Laurinaitis sugiedojo Ame
rikos himną. Pagiedojo jis ir 
mišių metu. Pabaigoje sugiedo
tas Lietuvos himnas. Vargo
nais palydėjo Klemensas Bag- 
dbnavičius.

lapkričio 22, šeštadienį 6 v.v. 
MASPETHO LIETUVIŲ PARAP. SALĖJE 

64-14 56th Rd, Maspeth, N. Y.
I
I

!
 Programoje:

1. Atidarymas — pulk. J. Šlepetys
2. Pagrindinė kalba — dr. D. Jasaitis
3. Skyriaus vėliavos šventinimas — prel. J. Balkūnas

jos dail. J. Juodžio. Pelnas skiriamas Lietuvos karo in
validam šelpti • • • Sekmadienį, lapkričio 23, pamaldos 
11 vai. Maspetho lietuvių bažnyčioje.

Įėjimo auka 3 doL, studentam — 2 doL 
uniformuotiem kariam ir skautam — nemokamai.

Ramov ėnai

o

MAIRONIO MOKYKLOS
20-ties metę sukakties

DATA: šeštadienį, gruodno 6, I969
PRADŽIA: 7:30 vakare

PROGRAMA: Aktorius A. Gustaitis
V AISĖS: Cockteilis, užkandžiai, karšti pietūs, kava, pyra

gaičiai ir bonka degtinės 10 žmonių stalui. Alus 
ir soda veltui.

ŠOKIAI: Iki 1:30 vai. ryto

ĮĖJIMAS: 10 dol. asmeniui
Stalus 10-Čiai žmonių ar pavienes vietas užsakyti iki gruodžio 1 d.: 
J. Biru t fe nė. 117-05 89th Avė. Richmond HiH. N.Y. — tel. VI 7-5129 
I. Dičpinigaitienė, 85-51 Forest Pkwy. Woodhaven, N.Y. — VI9-9721 
I. Garunkžtienš. 16 Oakwood St Jericho. U L — (515) WE 8-7046

Newark« N-I-

Antroji programos dalis bu
vo kitą dieną, kai veteranų

nai stojo ginti tos laisvės, kad 
jos neužgniaužtų rusai ir len
kai.

Padėka
Mirus mano vieninteliam sū

nui Juozui Šepučiui, skausmo 
ir liūdesio valandoje patyriau 
daug užuojautos ir paguodos 
žodžių iš savo giminių, artimų- 
mųjų ir pažįstamų, šia proga 
noriu padėkoti visiem, kurie 
man teikė stiprybės.

Nuoširdžiai dėkoju parapijos 
kunigam už mišias laidotuvių 
dienoje: kun. A. Račkauskui ir 
kun. VI. Budreckui. Dėkoju ku
nigui VI. Budreckui už pasaky
tą žodį kapinėse.

Dėkoju kunigam iš Manhat
tan kolegijos už atlaikytas mi
šias: kun. dr. V. Baltuškai 
ir kun. A. Rubšiui. Dėkoju 
šiem, kurie užprašė mišias 
mano sūnaus Juozo vėlę.

Dėkoju nuoširdžiai visiem

už

UŽ 
čio 11 postas buvo atstovauja- gražias gėles, kurios puošė jo 
mas pamaldose Grace bažny- laidotuves koplyčioje ir kapi- 
čioje ir iškilmėse Military Park. 
Du lietuviai John Remeika ir 
John Yankauskas buvo bend
riniame komitete, kuris rengė 
veteranų dienos minėjimą New- palydėjo į bažnyčią, dalyvavo 
aito mieste. F.V. mišiose ir palydėjo į kapines.

Visiem nuoširdžiai dėkoju.

Liūdinti motina Ona šeputiene

nėse.
Specialiai dėkoju visiem gi

minėm, draugam, bičiuliam, ku
rie aplankė velionį koplyčioje,

siu sūnum ieško buto iš 4 kam-
barių. Pageidaujama Woodha-

Richmond Hill, N. S. par- 
tą, skambinti vakarais tarp 9- duodamas vienos šeimos namas 

su dviem virtuvėm, rš 10 di
delių kambarių ir 3 su puse 
kambario prausyklomis. 2 ma
šinom garažas ir 50x100 žemės 
plotas. Kreiptis Park Lane Re- 
alty VI 7-5471. Prašoma kaina 
42,500 dol.

10 vai. teL 296-7206.

North Richmond Hill sekcijo- 
je parduodamas 2 šeimų na
mas; pirmame aukšte 4 kamba
riai, antrame 7. Gazu apšildo-

gys, 2 automobiliam garažas. La-

1920 metais bus su mumis drau
ge, drauge atiduos pagarbą ko- 
vojusiem ir žuvusiem dėl mū
sų tautos laisvės.

Valdyba

Maspetho žinios
Prel. J. Balkūnas savo baž

nyčiai užsakė naujus Allen fir
mos vargonus trimis manualais, 
apie 40 balsų. Tikimasi naujus 
vargonus gauti dar prieš šias 
Kalėdas.

New Yorko skautės surengė 
šokius Maspetho parapijos sa
lėje lapkričio 8. Dalyvavo gra
žus būrys jaunimo. Skautų bu
vo iš viso Atlanto pakraščio, 
nes tuo laiku vyko to rajono vy
resniųjų skautų ir skaučių su
važiavimas pranciškonų jauni
mui skirtose patalpose.

Lapkričio 9 d. 11 vaL skau
tės ir skautai organizuotai su 
vėliavomis dalyvavo mišiose, 
kurias laikė ir jiem pritaikytą 
pamokslą pasakė Tėv. dr. Vik
toras Gidžiūnas, O.F.M.

Balfo šimtojo skyriaus vaka
ras įvyko lapkričio 15 parapi
jos salėje.

New Yorko karių ramovė 
rengia kariuomenės minėjimą 
lapkričio 22 Maspetho parapi

kiai. Sekmadienį mišios 11 vai. 
bus laikomos už žuvusius ka
rius ir partizanus.

šv. Onos sodahetės lapkričio 
23 parapijos salėje turės orga
nizacinio pobūdžio bazarą. Bus 
namuose keptų tortų ir sausai
nių, įvairią laimėjimų. Be to, 
bus galima pavalgyti ir pusry
čius. Laikas po 8 vaL mišių iki 
2:30 v. popiet.

jai gniži, medžiais apaugusi. Parduodami tautiniai drabu- tradicinius rudens šokius su 
aplinka. Teirautis tel. VI 7-10 žiai (12 arba 14) ir gintariniai vaišėmis lapkričio 29 parapijos 
80. karoliai. Skambinti 849-1409. salėje.

Pranešame giminėms ir pažįstamiems, kad 1969 m. lapkričio mėn. 
16 dieną Lietuvoje mirė mūsų miela mamytė ir senelė

ANTANINA BALSIENĖ.
gyvenusi šakių apskrity, Sintautų valsčiuje, Pavilktinių kaime. 
Prašome pasimelsti už jos sielą.

Didžiame nuliūdime palikę: sūnus Antanas, marti Birutė ir 
anūkai Linas ir Rimantas, Balsiai — Naugatuck, Conn.

Mūsų brangusis Tėvelis

a.a. Antanas Karpavičius
gyv. 105 Etna Street, Brooklyn, N.Y., po Sunkių, vargi
nančių negalavimų mirė spalio 18, būdamas 84 m. amžiaus. 
Palaidotas spalio 21 Kalvarijos kapinėse šalia savo žmo
nos Onos, mirusios prieš 6 metus. Buvo gimęs Žiogų kai
me, Skiemonių par. Be dukros Kazirąieros ir žento Ed
vardo Genevičių, skaudžiai Antano liūdidaugelis giminių 
bei artimųjų čia ir'Lietuvoje. Gedulingos pamaldos buvo 
laikomos Apreiškimo par. bažnyčioje.

Mes norime čia padėkoti tiems, kurie mūsų sunkiose 
valandose buvo kartu su mumis, guosdami ir ramindami:

— ačiū kunigams dr. Stasiui Valiušaičiui, Antanui 
Račkauskui, Broniui Kruzui, kurie tiek daug kartų mūsų 
Tėvelį sergant lankė namuose, ligoninėje ir pagaliau pasi
mirus atliko religinius patarnavimus laidotuvių koplyčioje;

— ačiū Apreiškimo parapijos sodalietėms, už tai, kad 
aplankė velionį, atkalbėdamas rožančių, ir už mišias. Mū
sų padėka taip pat Vyčiams (N.Y. K. of L. Seniors) ir Lie
tuviškų lėlių komitetui;

— ačiū už gedulingas pamaldas, kuriose buvo atiduo
ta atitinkama meilė bei pagarba velioniui. Dėkojam kuni
gams Geisčiūnui, Račkauskui, Valiušaičiui. vargonininkui 
muz. Algirdui Kačanauskui;

— ačiū mūsų giminėms — Jurgiui, Petrui ir Jadvy
gai Stravinskams iš Clevelando, Ohio; Samoškams iš Wa- 
ter būrio, Conn.; Yanalls ir Shomoškam ii Shenandoro, Pa., 
fių dėka buvo užprašytos gregorinės mišios;

— ačiū prof. dr. Jokūbui Stukui ir poniai. už mums 
pareikštus viešai ir kitaip užuojautos žodžius;

—ačiū taip pat mūsų visiems pažįstamiems, kaimy
nams, draugams, giminėms ir visiems, kurie aplankė ve
lionį paskutinę valandą, papuošė jo karstą gėlių vainikais 
bei užprašė mišių auką už Jo vėlę bei kitaip pagerbė mū
sų Tėvelį.

Duktė KAZIMIERA.
žentas EDVARDAS GENEVICIUS


