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Pavergtųjų tautų savaites atgarsiai
Ar jūs pasiryžę komplikuoti JAV - Sovietų santykius, 

skelbdami proklamąęįją apie Pavergtas Tautas?
Pavergtų Tautų Savaitė šie

met paliko kitokio atgarsio 
spaudoje- Tokia spauda kaip N. 
Y. Times išlaikė tradiciją —ty
lėti. Bet jam artimas Washįng- 
ton Post neiškentė ir dar prieš 
Pavergtų Tautų Savaitės pa
skelbimą (rugpiūčio 10 nr.) 
ėmė šaipytis iš Kongreso na
rių vadindamas ne tautas, o 
juos “pavergtaisiais kongresma- 
.nais”. Post susilaukė atsakymo 
iš Hairenik Weekly, Bostono 
laikraščio. Kongresmanas Ed- 
ward J. Derwinski, Illinois res-

privatinės mokyklos, darželiai, 
prieglaudos, ligoninės ir labda
ros organizacijos nusavintos. 
Kartais komunistai trimituoja 
apie “tikėjimo laisvės buvimą” 
ir leidžia keliem lietuviam dva
sininkam dalyvauti ekumeninia
me susirinkime Romoje, o taip 
pat pakonsekruoti naują vysku-

Lietuva yra vienas iš labiausiai 
katalikiškų kraštų rytų Euro
poje, tai vienas iš pagrindinių 
komunistinio režimo, siekimų 
yrą sunaikinti katalikybę. Ofi
cialiai Romos katalikų Bažny
čia Lietuvoje yra, bet dėl sis
temingų režimo puolimų iš jos 
paliko tik organizaciniai griau
čiai. Iš 14 Lietuvos vyskupų pą Juozą Labuką. Bet antireli-

_pub., prasydino abiejų laikraš- ^krašte tetiko vienas, ir iš 1,546 
čių pasisakymus į Congr. Re- 
cord rugpiūčio, 22 Nr. 134; (iš
traukos redakciją pasiekė Ą.A.

.dėką).

kunigų tik 741. Religijos mo
kyti vaikus baudžiama įstaty
mu; kunigai ir tikėjimas yra 
nuolat puolami; visos religinės

ginė politika tebėra dienos po
litika komunistiniame režime 
Lietuvoje”.

Toliau kongresmanas cituoja 
prel. J. Balkūno pareiškimą pa-

žodžiui dėl JV vyriausybės pa
reigos: “Mūsų vyriausybė šau
niai kariauja Vietname, kad su
kliudytų komunistam pavergti 
Pietų Vietnamą. Mes iš visos 
širdies remiame savo preziden
tą ... Tačiau mes skatiname 
savo prezidentą neužmiršti, 
kad tie komunistai, kurie žudo 
mūsų kovojančius vyrus Viet
name, kalina bei persekioja vi
durio bei rytų Europos paverg
tas tautas.

“Tikėkimės, kad į šią svarbią 
tiesą kreipia dėmesio tie, kurie

yrą atsąkįngi už mūsų užsie
nio politikos pląnąvimą komu
nistinės imperijos atžvilgių.

mes, šio didžiojo krąšto 
laisvi pilįęčiai, tiųųpe skiepy
ti mūsų žmonėm pavergtų tau-

rime patys aukotis visuotinės 
laisvės reikalui. Mes turime 
prisiimti amžiną tiesą: taika be 
laisvės yra iliuzija, ir gyveni
mas be laisvės yra beprasmis..

f vestuvės: spalnU ir juoda balta (gali vyk
ti įr į kitus miestus)
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Post — rašo Bostono laikraš
tis — išpylė puodus ant galvų 
ne tik 88 Atstovų Rūmų na
riam, neišskiriant ir garbingo 
pirmininko bei garbingo ma
žumos vado, bet suniekino ir 
šventus siekimus būti laisviem 
(kaip Washington Post yra lais
vas) 119 milijonų nerusų, ku
riem primestas klasinis kolo
nializmas mažumos, 96 milijo
nų rusų Sovietų Sąjungoje.

Post aiškinimą, kad Kongre- 
7 so nariai gaudo balsus tų, ku

rie kilę iš pavergtų kraštų. Bos
tono laikraštis paverčia klausi
mu, ar toks aiškinimas turi 
reikšti, kad tie liberalai kong- 
rešmanai, kurie per eilę metų 
remia negrų reikalus, ręmia ne 
dėl to, kad tie reikalai teisėti, 
o tik dėl negrų balsų?

Klausimas tikrai yra realus— 
sako bostoniškis — kas yra pa
vergtas: ar. tie kongresmanai. 
kurie remia pavergtųjų reikalą, 
ar Post, kuris mėgina iš jų šai
pytis? Dėl to bostoniškis laik
raštis ir savo atsakymą, .pava
dino: ;,“Washihgton PosL^Cap- : 
tive orgdn”.

b

Moksleiviu ateitininkų stovykloje šia vasarą Elenutė Bradūnaitė moko jaunuosius lietuviškų dainų.
Nuotr. V. Maželio
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Iš to atsakymo patinam ir į- 
domią smulkmeną dėl Paverg-

LIETUVIŠKOS DIENOS PARODOJE IR UŽ PARODOS
____.__ . Montrealis šia vasarą didelė 

tųTatitų Savaites, pnsmuntos atrajKija ir lietuviam susitik- 
ti. Parodoje Lietuvos paviljono 
nėra, bet pavergtieji lietuviai 
gavo pasireikšti Sovietų Sąjun
gos paviljone, o taip pat už pa
viljono. Laisvieji lietuviai gavo 
pasireikšti parodoje Kanados 
manifestacijoje ir kaip nepri
klausomos Lietuvių Dienos or
ganizatoriai už parodos ribų. 
Žymime čia, į kuriuos lietuviš
kus reiškinius kreipė dėmesį 
kanadiniai lietuvių laikraščiai.

Apie lietuvię eksponatus sovie
tiniame paviljone:

N. Lietuvoje rugpiūčio 23 E. 
Kardelienė rašė: “Užlipome 
laiptais į viršų, susiradom inž. 
Daniūno šlifavimo mašiną.... 
Kiek pavaikščiojusios, pama
tėm dvi dideles sienas užsta
tytas moderniškais vitražais. 
Iš paveikslų laikraščiuose atpa- 
žžnome, kad tai yra garsmamie-

Kosygino ir Johnsono pasima
tyme Glassboro, N J. Esą Kosy
ginas paklausęs, ar Johnsonas 
rengiasi “komplikuoti JV-Sovie- 
tų santykius, skelbdamas pro
klamaciją apie Pavergtas Tau
tas”. Neįtikima — sako laikraš
tis — kad Post nežinotų, jog 
nuo 1959 metų Sovietų vyriau
sybė yra nukreipusi ‘ypatingą 
propagandą prieš pavergtas tau
tas, nes nėra jokios abejonės, 
kad pavergtos tautos Sovietam 
yra Achillo kulnis, ir Maskva

■ tai žino.

Con, Record rugpiūčio 21 
yra kongresmano Sęymour 
Halpem, N. Y. resp., pareiški
mai apie “Tylos bažnyčią už ge
ležinės uždangos”. Pareiškimui 
pasinaudojo medžiaga iš prel. 
J. Balkūno kalbos, pasakytos 
Queens apskrities katalikam ka
ro veteranam Pavergtų Tautų ji lietuvių dailininkų vitražai. 
Savaitės minėjime. Prel. J. Bal
konas buvo kalbėjęs apie Baž
nyčių padėtį Albanijoje, Bulga
rijoje, Čekoslovakijoje, Estijo
je, Latvijoje, Lenkijoje, Lietu
voje, Rumunijoje, Ukrainoje, 
Gudijoje, Vengrijoje ir “kituo
se kraštuose”, kaip jis sakė. 
Kongresmanas pateikė duome
nis tik apie Lietuvą. “I

Iš mažyčių parašų prie vitražų 
ir pavardžių — Morkūno, Stoš
kaus ir Garbausko — suprato
me, kad tai yra lietuvių daili
ninkų kūrybos darbai

"Vitražai buvo nušviesti švie
sų, ir žėrėjo įvairiom šviesom. 
Ilgai mes į juos žiūrėjome ir 
grožėjomės kartu su daugybe 

‘Kadangi čia stovinčių žmonių, kurie, de-

SPAUDA

ja, nesuprato, kad tai "yra Lie
tuvos dailininkų kūryba, nes gi 
jiems pavardės be nurodymo 
krašto, nieko nepasako.

“Toliau eidamos, radome iš 
Lietuvos daug gintaro: karo
lių, sagčių ir įvairių išdirbinių 
— lietuviškai papuoštų lėlių, 
įvairių audinių, lietuvių daili
ninkų tapybos paveikslų, skulp
tūros.

“Mes visa tai apžiūrinėjome, 
ir mums miela buvo matyti 
tuos darbus ir kūrinius, kad jie 
iš Lietuvos, Lietuvos meninin
kų rankomis ir širdimis sukur
ti. Bet skaudu buvo, kad visa 
tai buvo ne Neprikausomos Lie
tuvos paviljone. Juk jeigu Lie
tuva būtų laisva, šioje parodo
je ir jos eksponatai būtų iš
statyti ir skelbiami kaip Nepri
klausomos Lietuvos ekspona
tai, švitėtų visu grožiu ir ne
būtų taip išmėtyti po svetimą 
paviljoną, kuriame sunku juos 
surasti. Mums buvo liūdna, ir 
mes nebenorėjome daugiau čia 
vaikščioti.•.”

pagandą:
“Prie vieno stalo sėdėjo ru

sė moteris ir angliškai aiški
no ją apstojusiems žmonėms, 
koks laimingas gyvenimas. So
vietų Rusijoje. Mūsų čikagie- 
tė, pasiklausiusi jos ir arčiau 
priėjusi prie jos, pasakė:

— Ką čia tamsta niekus kal
bi ir apgaudinėji žmones. Aš 
tik ką dabar atvažiavau iš jūsų 
valdomų kraštų ir mačiau, ko
kį “rojų” jūs ten sukūrėte”.

Propagandininke sumišusi, 
tiktai kelis kartus pasakė:

— Jes, jes, jes, — ir atsiver
tusi knygą pradėjo skaityti”.
Apie koncertantus parodoje: #

Lietuvos menininkai gavo 
pasireikšti vadinamoj Lietuvos 
dienoj rugpiūčio 15. Nor ma
žiau. teko jiem dalyvauti prog
ramoj iri kitom dienom. N. Lie
tuvoj rugpiūčio 23 J. Karde-

studėjų savaitėje Vokietijoje apžiūrima lietuvių tautodailės parodėlė lis tai vertino: “Lietuvos kon-

Atkreipėm skaitytojo dėme
sį į Washingtono ir Bostono lai
kraščių susikirtimą, kad būtų 
matyt, kad ir Amerikoje yra to
kių, kuriem Pavergtų Tautų Sa
vaitė yra nepriimtina vardan 
vienybės su Maskva.. --- —1

Priminėm prel. J. Balkūno 
duomenis apie Bažnyčios padė
tį Lietuvoje, kad ir lietuvio 
skaitytojo žinojimas būtų nuo
latos panaujinamas konkrečiais 
duomenim.

certantai, atsiųsti dalyvauti So
vietų Sąjungos dienose, visą sa
vaitę kasdien dalyvavo mišriuo
se koncertuose parodos Tautų 
aikštėje ir salėse. Visur Lietu
vos reprezentantų rolė buvo la
bai maža, nes jiems tebuvo leis
ta išpildyti tiktai dvi liaudies 
dainas, kurios tiesiog skendo 
masiniuose kitų tautų pasirody
muose”.
Už parodos:.

Lietuvos menininkai — so
listas Virgilijus Noreika, kan
klininkė Danutė Juodvalkytė ir 
birbynininkas Pranas Budrys 
pasireiškė ir už parodos ribų. 
Dalyvavo parodoje lietuvių kon
certų — vienas buvo rugpjūčio 
17, kitas 31 (pastarasis sureng
tas lietuvių radijo valandėlės). 
Visi jie žiūrovų buvo priimti 
nuoširdžiai ir hitai; jų meninis 
lygis vertintas aukštai. Su en
tuziazmu buvo sutiktas Norei
ka kaip K. Petrausko mokinys 
ir jo vertas įpėdinis. Jų visų 
koncertą J- Kardelis aprašė 
kaip “reto grožio koncertą”. 
(Pagal Montrealio lietuvių in
formaciją antrojo koncerto pra
nešėja E. Kardelienė, baigdama 
pareiškė linkėjimą, kad su jais 
tektų vėl susitikti... laisvoje 
Lietuvoje). Entuziaztiškai meni
ninkus iš Lietuvos įvertino ir 
T. Žiburiuose rugp. 31 Iza Mo- 
tekaitienė.
Laisvieji lietuviai Kanados ma
nifestacijoje:

T. žiburiuose rugp. 31 Vy
tautas Balčiūnas atkreipė dė
mesį į Kanados tautybių pasi
reiškimą. “Ontario paviljone, 
tarp daugelio kitų, yra ir lie
tuviška vėliava ... Mūsų vė
liava net su Vyčio kryžiumi”.

“Rugpiūčio 18 d. spektaklį, 
pavadintą “Nationsbuilders’ 
67”, Grandstand amfiteatre ste
bėjo daugiatūkstantinė publika, 
kurioje 
Per dvi 
rodė 32 
Mūsų

energingai pašoko “Subatėlę”.. 
Pereitais metais “Gyvataro” 
mergaičių pašokta “Sadutė” su-

PALANGOJ ŽEMAIČIAM 
NEBELIKO VIETOS

Vilniaus Komjaunimo Tiesa 
(rugp. 4) apie Palangą rašo, 
kad “dabar čia lyg ir antrasis 
Sočis” (rusuose itin populiarus 
Krymo kurortas) — “tiek žmo
nių suvažiuoja, kad ne tik poil
sio namai, sanatorijos, viešbu
tis, kempingas, turistų pensio
natas, bet ir svetingi palangiš
kiai visų sutalpinti negali...”

Ir čia pat žvilgsnis į vasaro
ti bandančius žemaičius:

“Netoli Palangos esančiame 
miškelyje tvarkingai sustatyti 
keli sunkvežimiai. Jų kabinų 
viršų puošia užrašas “Ekskur
sija”. Tai plungiškiai atvyko 
praleisti dvi poilsio dienas pa
jūryje. O kiek toliau, žiūrėk, 
ir kolūkiečiu grupe, susėdusi 
prie laužo, laukdama/ išvėrdan- 
čios kibire vakarienės, smuikui 
ir akordeonui grojant, dainas 
dainuoja apie puikų gamtos 
kampelį prie jūros” . -.

Ir dar, sako, kalbasi. Tik 
nepaklausė, apie ką. Ar tik ne 
apie tai, kad tos žadėtosios ly
gybės, kaip nebuvo, taip nėra: 
vieni ištaikinguose restoranuo
se vakarieniauja, kiti — pa
krūmėj iš kibiro ... “Pažanga” 
tik tokia, kad prie jūros žemai
čiam visai nebeliko vietos...

(Elta)

buvo ir lietuvių ... 
su puse valandos pasi- 
etninio meno grupės..

Gyvataras gerai ir

Dąug sutaupysi pirkdamas per SPA KTĄ radiją, radio- 
consples, color ir ki TV, tapė recorderiai, patefonai, foryv. 
grafai, įv. skaičiavimo mašinos, cash. registeriai, rašomos 
mašinėlės visomis k&lbomis. Visi gaminiai Telefunken, 
Grundig, Zenith, Burroughs, Olympia, Royal, etc. Kata
logus ir informacijas gausite tik pranešę savo adresą — 
J. L. GIEDRAITIS, 10 Bany Dr„ E. Northport, N.Y. 11731

sesmucnims

O > IO 16 SCHLEIFĖR ROAD = 
E , VJ- 07 2 05 - - ■ ——

2 8 9-687 8 . CODC 201-

LAISVES ŽIBURYS
Radio programa lietuvių ir anglų kalbomis 

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

alB Išlaikoma lietuvių radio klubo narių mokesčiais,
■t M aukomis ir skelbimais.
W I ■ 62-15 69th PI, Middle Village, N.Y. 11379
■i I ■ Vedėjai:
V| I ■ ROMAS KEZYS — TW 4-1288

f R ANTANAS /MAŽEIKA — VI 5-6332

Nauja New Yorko mieste - parduodam! ir taisomi
GRUNDIG - TELEFUNKEN - BLAUPUNKT - NORDMENDE 

Neš. radijai, kamb. radijai, Hi-Fi (stereo), įrekordavimo aparatai, 
nešiojami stereo fonografai

GERMAN ELECTRONIC SERVICE CORP.
Specialistai patarnavimui ir visos dalys įvairiems Europos gamybos 
aparatams.

Lengvai pasiekiama traukiniais arba automobiliais —
61-05 39fh AVĖ, WOODSIDE, N.Y.

Paskambinkite: TW 9-3900 ir nurodys, kaip lengva pasiekti jų vietų.

Namų pirkimo, pardavimo, apdraudos ir visais reikalais kreipkitės į

Insurance - Ręsti Ėst a t e
JOHN ORMAN AGENCY

Pildomi miesto, valstybės ir federalinės valdžios mokesčių (Income 
Tas) pareiškimai. — TeL VIrginia 6-1800.

110-04 Jamaica Avenue Richmond Hill 18, N. Y.
TeL VIrginia 6-1800
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šliaukė didesnio publikos entu
ziazmo. šį kartą “Gyvataro” 
pašoktai “Subatėlei” trūko cho
ro ir didesnio skaičiaus šokė
jų” ... Toronto didžioji spauda 
plačiai aprašė šį tautų pasiro
dymą, bet tik “The Globė and 

Mail” pažymėjo, kad jame lie
tuviams atstovavo Hamiltono 
Gyvataras”.
Lietuvių dienos didžioji 
prasmė:

Lietuvių dienos vertinimo 
kanadinė spauda dar nebuvo 
paskelbusi. Dalyvavusieji joje 
betgi atsiliepė su entuziazmu 
apie jos meninį lygį — Lilija 
šukytė tiek populiari, kad jai 
apibūdinti nebereikalingas nė 
priedėlis, jog tai Metropolitan 
operos solistė, o “Gyvatarą” 
dienos komiteto pirmininkas R. 
Verbyla pasikalbėjime su Lais
vės žiburio radiju prilygino tai 
šokėjų grupei, kuri buvo atvy
kusi iš Lietuvos ir koncertavo 
Montrealio parodoje.

T. Žiburių vedamasis rugpiū
čio 31 nukreipė dėmesį į Lie
tuvių dieną kaip į “tautinio 
atsinaujinimo” Šaltinį ir ta 
prasme sugretino: “Ne vienas 
skelbia, kad lietuviškasis atsi
naujinimas sklinda iš Soietų 
Sąjungos paviljono. Bet tai ap
gaulė. Sovietų pavilijono tiks
las yra ne mus atnaujinti, bet 
sukiršinti ir palenkti vergijos 
pripažinimui. Todėl Kanados 
Lietuvių Dienos žodis turi būti 
aiškus atsakas į sovietinių ir 
prosovietinių agentų viliones: 
laisvė Lietuvai, išikimytoė lais
vės kovai!”

f NEW YORK

LITAS Invesling Co., Ine.
| Paskolos — geromis sąlygomis • Aukštos palūkanos už indėlius f
f Primename, kad suinteresuoti asmenys dar gali tapti LITO savinin- |
| kais—bendrininkais' įsigydami LITO akcijas. Akcijų kaina $12.00 |
f už vienetą. Akcijos parduodamos tik susipažinusiems su "Offering į
| Circular” kurį galima gauti tiesioginiai iš LITO bendrovės. |

86-01 114th Street Richmond Hill, NLY. 11418 — (212) 441-6799 j
6755 S. VVestern Avenue Chicago, III. 60636 — (312) 476-2242 Į

CHICAGO

LIUDOS MKULSKYTES 
įvairią moteriškę drabužių krautuvė
Krautuvėje yra didelis įvairių gatavų ''moteriškų drabužių pasirin
kimas: išeiginės - balinės bei darbo suknelės, megstukai, apatinukai, 
bliuskutės, kojinės. Čia gaunama siuntiniams gatavi moteriški dra
bužiai, pritaikinti įvairioms progoms ir dydžiui.
95-04 JAMAICA AVĖ. VVoodHaven, N.Y. 11421

— TeL 849-7^0 —

UNTEB 6ABDEN TAUKI

VYTAUTAS BELECKAS

- HAVENKEALTY -
Real Estete • JOSEPHANDRUSIS • Insurance 
Apdraudimas gyvybės, namų, aotmnobUių, baldų ir k. Namų par
davimas, apdraudos, Income Te užpildymas. Mutual Funds — Pi-

87-09 taries Avė, Woodtaven 21, N. Y. TeL VI 74477

1883 MAOI0ON 0TMIT

SIDABRINIO VARPO KEPYKLA 
Silver Bell Baking Co.

Lietuviška ir eurapietižlu duona ir pyragai
Šventėms, vestuvėms lxi pokyliams tortai

- DALIA ir ALBERTAS RAIMTCNAS. mv.
N-38-40 tTAGG STREET BROOKLYN, N. Y. 11206

Telefoną 2-9S3B
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THE WORKER' Qw*w by francmcan fathkrs

Etaa nuo 1915 matų.

Studijų savaitės, ruošiamos 
kasmet Vokietijoj, yra tapu
sios pastoviu vasaros susitiki-

Europos XIV-ji lietuviškųjų studijų savaite

1951 sujungė AMERIKĄ. LD8 org—t DARBININKĄ Ir LIET. 2INIA8

. Nauji metai ir lietuviškam švietimui
Mokyklos vėl atvėrė duris lengviau mokytis kalbos ir ap- 

Apsiprato. 
Apsipratimas sumažino pastan
gas gerai ir. kruopščiai pamo
kas atlikti, kad būtum visai tik
ras, jog moki. Sumažėjęs pasi
stengimas sumažino ir rezulta
tus. Kartais jie būna liūdni ir 
priverčia atsiskirti su mokykla. 
Vėliau gailimasi, bet dažnai 
būna po laiko.

Lietuviškas švietimas mums 
taip pat rūpi, kai prasiveria 
mokyklų durys. Amerikiečių 
mokyklose nerasi pamokų, skir
tų lietuvių kalbai, literatūrai, 
istorijai, geografijai. Tai jau 
lituanistinių mokyklų paskirtis. 
Tai taip pat lietuvių tėvų ir 
vaikų savanoriškai prisiimama 
pareiga. Rugsėjo 16 Chicagoje 
prasidės nauji mokslo metai 
Pedagoginiame Lituanistikos 
Institute. Lietuviški mokslo 
metai greit prasidės ir visose 
aukštesnėse ir pradinėse šešta
dienių lituanistinėse mokyklo
se, kur tik yra didesnės lietu
vių kolonijos. Tik ar atsiras 
pakankamai entuziastingai nu
siteikusių mokinių?

Naujų ateivių vaikai, augę 
jau Amerikoje, vis dažniau 
pritrūksta paprasčiausių lietu
viškų žodžių ir savo tarpe grie
biasi kalbėti angliškai net va
saros stovyklose, kur tik lietu
vių vaikai suvažiuoja. Kolegijų 
studentam pristinga lietuviškų 
terminų. Imi galvoti, ar bent 

ti. Nenorima tuo sakyti, kad stengiamasi

milijonam jaunimo šiame kraš- linkos atžvilgiais, 
te. Ne visiem teko laimė pra
verti kolegijų ir universitetų 
duris: vieni nepanorėjo, kiti ne
galėjo, treti egzaminų neišlai
kė. Amerikoje kolegijos kas
met pilnėja. Kartu statomi ir 
didesni reikalavimai ir keliami 
mokesčiai- Pro sunkesnius eg- 

- zaminus galima pralįsti uoliu 
darbu. Vienų tik gabumų gali 
neužtekti. Pro didesnius mokes
čius tenka prasiveržti visos šei
mos pasiaukojimu. Reikia ir su
sispausti, ir šio to atsisakyti, 
ir daugiau padirbėti. Mokslas 
niekada nebuvo visai lengvas 
ir be aukos.

Lietuviai neturi atsilikti, kai 
bendras išsilavinimas vis dau
giau kyla. Reikia veržtis į moks
lą visomis jėgomis. Reikia mo
kykloje ištverti, uoliai dirbti ir 
gerai baigti. Negalima pasiten
kinti vidutiniškumu, nes tik 
gerai besimoką gali palengvin
ti sau gauti stipendijas ir susi
rasti geresnį darbą. Malonu, 
kai pavasarį galima pasidžiaug
ti eile iškilusių jaunuolių, at
žymėtų pagyrimais, dovanomis, 
stipendijomis. Lietuviškos pa
vardės nuskambėdavo ne kar
tą ne vieno miesto mokyklas 
sėkmingai baigusių sąrašuose.

Naujoji mūsų karta yra jau 
šiame krašte augusi ir kiek pa
sidavusi įtakai — nepersitemp-

mo židiniu ne vien Europos lie
tuviam nuo to laiko, kai PLB 
Vokietijos krašto valdyba pas
tatė Vasario 16 gimnazijai nau
jas klases ir nebereikia taiky
tis prie vokiškų viešbučių.

SAVAITĖ SU AKADEMIJOS 
SUVAŽIAVIMU

Šiemet savaitė įvyko rugpjū
čio 19-27, derinantis prie Liet. 
Kat. Mokslo Akademijos suva
žiavimo, kuris buvo ruošiamas 
Vokietijoj pirmą kartą ir tose 
pačiose Vasario 16 gimnazijos 
patalpose rugpiūčio 23-27. Iš 
anksto buvo žinoma, kad nema
žas tų, kurie atvyksta į studijų 
savaites, norės dalyvauti aka
demijos suvažiavime. Savaitės ir pasipriešinimas”. Pirmoj pa
taikas ir programa buvo sude- skaitos daly prelegentas nagri- 
rintos su akademijos suvažia- nėjo tautos valios sąvoką. Nu- 
vimu. Lietuviškųjų studijų sa- rodė, kad tauta apreiškia su
vartė turėjo visai savarankišką 
programą tik tris su puse die
nos, o kitomis dienomis daly
viai galėjo pasinaudoti L.K.M. 
Akademijos suvažiavimo pilna
ties bei sekcijų turtinga prog
rama.

Savaitės didžiuma dalyvių 
susirinko rugpiūčio 19- šešta
dienio vakaras buvo skirtas su
sipažinti. Al. Grinienė prista
tė kiekvieną atvykusį. Sekma
dienį po pamaldų bažnyčioj ir 
po pietų įvyko oficialus savai
tės atidarymas gimnazijos salė
je. Sveikino gimnazijos direk
torius kun. dr. P. Bačinskas, Vo
kietijos lietuviu bendruomenės 
pirmininkas J. K. Valiūnas. 
Savaitės moderatorius dr. K. 
J. Čeginskas priminė savaičių 
ypatybes, kokios yra išryškėju- 
sios per 14 metų. Jis pabrė-

žė, kad kiekvienoj lietuviškų
jų studijų savaitėj vyrauja dvi-, 
lypis žvilgsnis — į tautą pa
vergtoj tėvynėj ir tremty, — 
nors kai kurios paskaitos ir bū
na tarptautinio ir apskritai žmo
giško pobūdžio. Tos savaitės 
neturi gražaus iškilmingo fasa
do, nes jose svarbu turinys, ku
ris kviečia tautiečius bendrai 
pamąstyti apie savo tautą, jos 
kultūrą ir žmonijos problemas.

įgąsdintų plačiuosius lietuvių 
sluoksnius.

Po dr. K. J. Čeginsko paskai
tos išsivystė ilgos diskusijos, 
kurios buvo nukeltos ir į pir
madienį po simpoziumo, kuria
me buvo plačiau apžvelgiamas 
ir vertinamas okupuotos Lietu
vos dabartinis gyvenimas.

jos satelitai pergyvena sunkią 
vidaus krizę, šie ir kiti reiški
niai duoda vilties. Tik svarbu, 
kad laisvieji lietuviai ir jų jau
nimas užsieny nepasiduotų so
vietinei diversijai ir dėl savo 
naivumo neištiestų rankos ko-t 
munistam ir jų talkininkam-

pramonę. Per jos įmones vis 
daugiau Lietuvon įpumpuojama 
rusų neva specialistų titulu, o

TAUTOS VALIA IR 
PASIPRIEŠINIMAS

Savaitės pirmą paskaitą skai
tė jos moderatorius dr. K. J. 
Čeginskas tema: “Tautos valia

ŽVILGSNIS | OKUPUOTĄ 
LIETUVĄ

Kalbėdamas apie lietuvių 
tautos reikalus šių dienų poli
tinėj įtampoj, dr. P. Karvelis 
enervingai atmetė komunistų 
kuriamą legendą apie revoliu
cinį Lietuvos įsijungimą į So
vietų Sąjungą. Lietuvos atžvil
giu naciai ir komunistai yra 
karo nusikaltėliai, abeji teisti
ni tarptautiniame teisme. J. A. 
V-bės, kurios daugiausia lėmė 
II-jame pasauliniame kare, ne
pajėgė suprasti Sovietų S-gos 
grobuoniškų tikslų ir jiems lei
do pasiglemžti didelę Europos 
dalį. Dabar Sovietų Sąjungos 
vedamos politikos centre stovi 
jos užkariautos imperijos išlai
kymas. O Vakarai Sovietijai pa
taikauja. Todėl nėra vilties, 
kad lietuvių tauta greit susi
lauktų laisvės. Ir karas Lietu
vos aspiracijų nepatenkintų.

Todėl kyla klausimas, ar Lie
tuva atlaikys sovietinį spaudi
mą. Ar lietuvių prieauglis bus

telktinę savo valią. Subrendu
si tauta tą valią apreiškia są
moningomis pastangomis su
kurti ir išlaikyti savą valstybę, 
kurioj piliečiai vieni antriem 
pasitarnauja solidariai ir kuria 
atitinkamą kultūrą. Sąmonin
ga, valstybinga, solidari ir kul
tūringa tauta negali nesiprie
šinti, kai viena jos valios jėgų 
pažeidžiama.

Antroj paskaitos daly prele
gentas nurodė citatomis iš so
vietinės lietuvių spaudos bei 
literatūros, kad rusų komunis
tų pavergtoj Lietuvoj pasiprie
šinimas tebesireiškia. Tai išduo- . toks, kad atsvertų rusų bro- 
da sovietinės spaudos aiškini
mai, kad kompartija esanti tik
roji Lietuvos nepriklausomybės 
gynėja; teberengiami teismai 
buv. partizanam; tebevartoja
ma prieš juos propaganda, kad

vimąsi Į Lietuvą? Ar jaunoji 
lietuvių karta, stojanti prie so
vietinės valdžios staklių, pasi
liks ištikima lietuvių tautai? 
Ar rusifikacija bus sulaikyta? 
Dr. Karvelis tiki lietuvių tau
tos atsparumu kaip ir dr. K.

šiame krašte jaunimas nesi - 
temptų:. yra labai uolaus, ga
baus ir darbštaus jaunimo. Ta
čiau yra ir masės, ypač aukštes
nėse mokyklose, kur mokoma
si tik dėl to, kad reikia. Kai 
naujieji ateiviai čia važiavo, tai 
jų jaunimas iš Europos buvo at
sivežęs karštį mokytis. Reikė
jo nugalėti ir svetimą kalbą ir 
svetimą aplinką. Reikėjo dirbti 
išsijuosus- Ir to darbo rezulta
tai greitai pasirodė, šiandien

atitikmenis, ar yra bent kiek 
noro ir pastangų savo kalbos 
pramokti taip, kaip svetimos.

Mokyklom vėl pradedant dar
bą, turime vieną klausimą: kiek 
tėvai bus rūpestingi ir moki
niai uolūs toliau lankyti šešta
dienines mokyklas, taip svar
bias lietuviškos kalbos ir lietu
viškumo išlaikymui?

Gimtosios kalbos išlaikymas 
mums visiems yra labai aktua
lus ir svarbus dalykas. Tai vi-

čia augusiam jaunimui yra sų pareiga ir garbės dalykas-

O. NENDRĖ

JO RANKA
(12) kos nevilties... Ar gali tikėti,

— Tai perspėjimas! — mąs- kad kažkur bėga baisūs gyvuli- 
to susijaudinęs Jonas.

Grįžęs į butą, Jonas pasiima 
maisto ir skalbinių, susideda į 
lagaminėlį, išeidamas šeiminin
kei pasako, kad keletą dienų 
negrįš namo.

Išėjęs iš buto, Jonas pajun
ta, lyg ranka palietė jo petį, 
jis sustoja, apsidairo, bet nie
ko nemato.

— Nuo nemigos, darausi 
nervingas! — galvoja Jonas.— 
Reikia greičiau eiti į gamtą, ji 
atgaivins. Mickevičiaus slėnis 
arčiau, kaip Aleksotas, trauk
siu į jį!

Slėnį pasiekia laimingai. Bir
želio dienos pabaiga rami ir 
giedri. Lakštingalų giesmės gar
sai pasitinka Joną, žengiantį į 
ąžuolų sodybas. Joną apgaubia 
ramybė. Lakštingalų koncertas 
nesibaigia iki aušros.

didžiuma pramonės gaminių a- ‘ 
titenka Sovietijai. Antroj ei
lėj rusinimas'eina per kultūrą 
plačia prasme, kol bus pasikė
sinta ir prieš pačią lietuvių kal
bą. Kas liečia išeivių santykius 
su Lietuva, tepuoselėtini tik to
kie, kokie nekenkia lietuvių 
laisvės siekimui ir Lietuvos 
tarptautiniam statusui, šituo 
atžvilgiu V. Banaitis pritaria 
Vliko ir PLB nusistatymui- Jo 
nuomone, važiuodami į Lietu
vą kaip turistai laisvieji lietu
viai prisiima nemažą riziką; 
jie atsiduria konspiracijos pa
vojuje, nes MVD Lietuvoj nė- 
ra panaikinta, ir jos agentai se
ka turistą, net artimiausius gi
mines lankant.

PAPILDOMAS ŽVILGSNIS

Po dr. P. Karvelio kalbėjęs 
J. Glemža pažymėjo, kad sovie- ? 
tinė valdžia be nuostolių sau 
nebepajėgia eksploatuoti kai
mo darbininkų, vadinamų kol- 
chozininkais, nes paskutiniu lai
ku patylomis kolchozus paver
čia sovchozais (valstybiniais 
dvarais). Kad ir išnaudojami 
kolchozininkai bei miestų dar
bininkai vis dėlto tebėra darbš- 
tesni ir tvarkingesni negu Ru
sijoj, nes, proporcingai imant, 
Lietuva pagamina dvigubai dau
giau už ją.

Simpoziume dalyvavęs Jonas 
Norkaitis iš dr. P. Karvelio re
ferato sprendė, kad kalbėtojas 
esąs pasikeitęs. J. Norkaitis 
džiaugiasi padidėjusia pramo
ne Lietuvoj ir kitais teigiamais 
reiškiniais.

Dr. J. Vaišnora daugiausia 
sustojo prie religijos Lietuvoj. 
Komunistų vedama kova 
prieš religiją yra žiauri ir tokia 
klastinga, kad užsienietis, nuvy
kęs į Vilnių, jos iš karto net 
nepastebi. O ji vykdoma net 
aiškiai nusikalstant pačių ko
munistų išleistai konstitucijai, 
nes vyskupam ir kunigam įvai
rūs valdžios įsakymai duodami 
slaptai žodžiu. Du vyskupai, iš
tremti iš savo diecezijų, be jo
kio teismo sprendimo, grynai 
administraciniu būdu, kaip bū
davo nacių ir Stalino laikais- 
Iš vienos pusės kova prieš reli
giją nueina iki pavienių asme
nų, persekiojant jų religinę 
praktiką, draudžiant tėvam pa
mokyti savo vaikus religijos tie
sų, o iš kitos pusės sovietinės 
valdžios žmonės (prez. Podgor- 
ny) landžioja net pas popie
žių, norėdami sudaryti viešą. 
įspūdį, kad komunistai nesą 
siauri fanatikai; bet jie bijo į- 
sileisti į Lietuvą bet kokią reli
ginę literatūrą. Krikštai ir 
krikšč. santuokos persekiojami, 

. atlaidai draudžiami, kunigų re
kolekcijos draudžiamos. Kadan
gi mokyklose jaunimui komu
nistinė ideologija įkyri iki gy
vo kaulo, jaunieji dažnai tam-( 
pa indiferentais. Atrodo, kad 
Bažnyčia bus priversta slėptis 
katakombose, nes religinis jaus
mas Lietuvos žmonėse tebėra

. gyvas. Jis ypač gajus Sibire.
Aukščiau minėtus simpoziu

mo dalyvius vertingomis pasta
bomis papildė Valtorh Banai-

Dr. Karvelis džiaugiasi, kad 
dar prieš nepriklausomybės 
laikus prasidėjęs lietuvių ver
žimasis į mokslą dabar nesu
stoja. Tai daug pagelbės lais
vei atgauti. Jei lig šiol biauriai 
eksploatuojama lietuvių tauta 
pasirodė pajėgi ūkiškai atsispir
ti sužlugdymui ir pralenkti ki
tas sovietines respublikas, ji 
pajėgs sau palankiai išnaudo
ti aplinkybes ir ateity. Naujų
jų laikų technokratija, reika
linga net sovietiniam ūkiui ir 
pramonės pažangai, pamažu su
laužys privilegijuotos komparti
jos nugarkaulį. Nors Lietuvos 

1$ k. j d. dr. J. Grinius, V. Natkevičius — Vasario 16 gimnazijos direktorius kaimas sunkiai nukentėjo nuo 
ir keturioliktos studijų savaitės moderatorius dr. K. Čeginskas. kolchozinimo, tačiau jo sąskai-

Nuotr. kun. j. Dėdino t<)n įšaug0 pramonė ir miestai.
Tai teigiamas reiškinys. To Lie
tuva siekė ir nepriklausomybės 
metais. Tik reikia apgailestau
ti, kad didelė dalis dabartinių 
gaminių netarnauja Lietuvai, 
nes vieni išvežami, o kiti vie
toj nereikalingi. Bet dirbančių
jų reikalavimai Sovietijoj ky
la. Todėl kompartija bus pri- Hs, pabrėždamas, kad šiokia to- 
versta su jais skaitytis. Komu- .. ...............................
nistinė vergija sunkiai dvasiš
kai slegia meno ir literatūros 
žmones. Todėl šie, reikšdami 
savo nepasitenkinimą, vis la
biau tolsta nuo kompartijos.
Čekų žymaus komunistinio ra
šytojo Mnacko pasisakymas 
prieš komunistų valdžią ir iš
vykimas iš tėvynės protesto 
ženklan liudija, kad Sovietija ir

geriausias lietuvio draugas, — 
linksmai kalba Laukys.

— Visa nelaimė, kad netoli 
Kauno nėra miško! — sako Jo
nas.

— Turime laiko, galime pa
mažu keliauti ir toliau! O dabar 
mišką gali pavaduoti ragių ir 
kviečių laukai! — dėsto Balys. 
— Labai smagu, kad tave, Jo
nai, sutikau! Dviem saugiau. 
Siūlau lįsti į pirmą pasitaikiu
sį žiemkenčių lauką ir be rū-

šlaitai yra saugesni! — atvirai: 
kalba Balys. !

— Aš galvojau, kad Alekso-: 
te gali būti daugiau panašių pa-i 
daužų, kaip aš, dėl to slinkau; 
j slėni, — pasakoja Jonas. —i 
Labai nusigandau, kai po tavo 
kojomis trekštelėjo šakelė...

Suradę rugius, juodu atsar
giai praskina rankomis, kad ne
liktų brydės, jaunuoliai slenka^ 
į dirvos vidurį. Saulės spindu
liai žaidžia rugių varpom. Ba-

nių vagonų traukiniai su vaikų 
nevilties šauksmais, su mote
rų ir senių dejonėmis....

Kada danguje pradeda dingti 
žvaigždės, o rytuose pasirodo 
nepaprastai gražus spalvų de
rinys, jis išgirsta šakos trokšte- gumas Baliui

— Ačiū, Baly, už vakarykščią Balys. f ■
patarimą! Puikiai praleidau — Ar tiki Dievą, Baly? —nu-f S 
naktį lakštingaloms bekoncer- stemba Jonas. ■ t f $
tuojant. — Taip! Tvirtai tikiu! Taip j gį?

— Neplanavau tavęs įspėti, pat tikiu, kad Kristus yra Die-j 
bet kažkas privertė mane... vo sūnus, atėjęs į žemę, kad| 
Paskui prikaišiojau sau. Man žmones išganytų! — rimtai kai-j 
per kažkieno neapsižiūrėjimą ba Balys. |

— Visi mokslininkai skelbia, | 
kad nėra Dievo...—sako nu-Į 
stebęs Jonas. Į

— Klysti, Jonai. Nevisi | 
mokslininkai yra ateistai! Viso-| 
se mokslo šakose yra žymių I 
mokslininku, kurie tiki Dievą-1
— aiškina Balys. i

— Nesu girdėjęs, kad kuris f

Įėjimą. Jonas krūptelia, prisi
glaudžia prie ąžuolo... netoli 
pamato pamažu judantį vyrą. 
Jonas atpažįsta Balį, tada Jo
nas pajunta džiaugsmą, jam at
rodo, kad visi vargai ir rūpes
čiai pasibaigė, jis palieka 
ąžuolą ir šūktelia.

Baly!
Balys nešasi taip pat lagami

ną. Jis šypsodamasis eina prie 
Jono.

pėsčio išsimiegoti. Dieną ke - lys atsisėda vagoje, o šalia pri- 
liauti nesaugo: daugelis blogų 
akių gali pamatyti! — linksmai 
porina Balys.

Jonui taip pat atsileidžia į- 
tampa, jo krūtinę užlieja dėkin-

tupia Jonas.
— Be velnio pagalbos tikrai 

enkavedistai čia mudviejų ne
suras. O aš šauksiuosi Dievo 
pagalbos! Velnias Dievo bijo,: 
neis mūsų pėdomis! — kalba

kia ūkinė pažanga ir padidėju
si pramonė Lietuvoj yra tik 
paskutiniųjų 10 metų vaisius, 
pasiektas pačių lietuvių kruvi
nomis pastangomis, kartais 
net apeinant kvailus ar chaotin- 
gus sovietinius planus. Banai
tis įspėja naivėlius netikėti ko
munistų tvirtinimu, kad Lietu
va nerusinama. Priešingai, pir
miausia rusinimas vyksta per

pakliuvo išvežtinų iš mūsų mi
nisterijos sąrašas. Jame yra ta
vo ir mano pavardės.... — 
prisipažįsta Balys.

— Puiku, kad ir tu čia atė- — 0 kaip su Aleksoto šlai- 
jai! Į darbą neisiu, nes iš dar
bo taip pat paima. Ilgai taip tai žvaigždes? — šypsosi Jonas, 
nebus. Vokiečiai pasiruošę ka-

tais, aš maniau, kad tu ten skai-

— čia vėl buvo ne mano va-
★ rui. Vienas bičiulis gavo tikras Įia. Tikrai, galvojau traukti į

— Ar gali būti, kad pasauly žinias. Geriausia traukini į miš- šlaitus, bet kojos krypo į slėnį, žymus gydytojas būtų tikin-
yra skausmo , rūpesčių ir visiš- ką, nes miškas nelaimėje yra nors buvau ir dabar esu tikras tis! (bus daugiau) j a. crnaa. Buott. km. J.

V. MYKOLAIČIO-PUTINO 
PAMINĖJIMAS

Šis platus simpoziumas Lie
tuvos padėčiai nušviesti sukė
lė plačias ir įdomias diskusijas, 
kurių čia neįmanoma aprašy
ti. Bet nuomonių pasikeitimo 
visai nebuvo prie ilgokos V. 
Natkevičiaus paskaitos, susilau
kusios didelio pasisekimo ir 
skirtos V. Mykolaičiui-Putinui 
paminėti. Prelegentas pačioj 
pradžioj pareiškė laikąs V. , 
Mykolaitį pačiu didžiausiu po- 
maironinės kartos kūrėju. Idė
jiniu atžvilgiu panagrinėjęs jo 
žymiausius prozos ir dramos 
kūrinius, prelegentas ilgokai su
stojo prie Putino lyrikos įvai
rių laikotarpių ir jų motyvų, 
daug dėmesio skirdamas pasku
tiniajam periodui, prasidėju
siam su 1956 metais. Tai nau
jo atgimimo ir naujo maištavi
mo laikotarpis. Putinas dabar 
pasisako prieš seniau aukštin
tą moterį bei meilę (eilėraštis 
“Tu meile netikėk”), prieš 
krikščionių religijos prievarti
nį stūmimą iš gyvenimo (to
dėl komentuodamas J. S. Ba
cho mišias jis teigė, kad “į goti
kos rūsčią šventovę Dievas su
grįžo”). nors ankstesni poeto 
santykiai su Dievu nebuvo vi
sai aiškūs. Pagaliau Putinas 
maištavo ir prieš laikų tokią 
visuomeninę santvarką, kuri 
yra pagrįsta netikėjimu, puiky
be, melu ir prievarta mažie
siem, kaip liudja Putino ne
spausdintas eilėraštis “Vivos 
plango” (gyvuosius apverkiu), 
kuris buvo gautas Vakaruose 
po poeto mirties.

Antradienio vakarą mok- A. 
Krivickas, kuris buvo suruošęs 
paskiausių savo kūrinių paro
dą, kalbėjo apie jaunųjų lietu
vių dailininkų kūrybines pa
stangas okupuoto) Lietuvoj. Nu
piešęs Vakarų ir Rytų meno 
raidą, A. Krivickas manė, kad 
sustingimo tradicija, stipri bi
zantiniame mene, atsiliepė taip 
pat privalomame socialistinia
me realizme, kuriam priešina
si pagal išgales savo žodžiais 
ir kūryba lietuviai dailininkai. 
Tai buvo pademonstruota klau
sytojam kūrinių reprodukcijų 
pavyzdfiais.

RUSŲ REVOLIUCIJĄ 
PRISIMINUS

Trečiadienio pagrindinę pa
skaitą — Rusijos revoliucijos 
50 metų sukaktis — su didele 
ekspresija skaitė Velt. Banaitis. 
I-joj paskaitos daly jis nubrė
žė socializmo ir komunizmo pa
grindus. II-joj daly jis suglaus
tai pavaizdavo Rusijos revoliu
cijos eigą ir žymesnius etapus 
po jos. Buvo įdomu išgirst, kad 
rasų komunistų spalio pervers
mas nebuvo nukreiptas prieš 
carizmą, kaip didžiuojasi tuo 
komunistai, bet prieš demokra- 

į tinę laikiną vyriausybę, kuriai 
i vadovavo socialistas Kerenskis. 
' ir pagaliau prieš pačius socia- 
I listus, nes komunistų išvai- 

kytoj Rusijos konstituantoj 
(Steigiamajame seime) absoliu
čią daugumą atstovų turėjo so- 

' cialrevoliucionieriai. m-joj da- 
(nukelta į 4 psl.)

X’.



1967 tn., rugsėjo 12 d., nr. 59- darbininkas 5

ĮSPŪDINGA IR DIDINGA JŪROS SKAUTŲ STOVYKLA
Važiuodami nuo Toronto Į 

šiaurę, prie Georgian Bay (jis 
jungiasi su Hurono ežeru) rasi
me Wasaga Beach vasarvietę. 
Šalia to kurortinio miestelio To
ronto Prisikėlimo parapijos lie
tuviai tėvai pranciškonai yra 
nupirkę didoką miško plotą, ku
riame pristatė daug pastatų. Va
saromis čia stovyklauja lietu
vių jaunimo organizacijos. Ta 
vieta ir vadinama Pranciško
nų stovyklaviete (Franciscan 
Fathers Camp).

Čia yra 13 mažų kabinų 
(kiekviena su 8 lovomis), 2 di
deli pastatai su keliolika kam
barių, ligoninės ir štabo pasta
tai. Pagrindinis pastatas —tai 
salė, kurioje įrengta valgykla; 
čia būna ir pamaldos. Už salės, 
gale namo yra didoka virtuvė, 
o šalia jos — raštinė. Be to, 
yra du pastatai ir sanitariniam 
reikalam.

Pastatai pastatyti labai prak
tiškai. Jie skoningai išdėstyti 
gražiame pušyne, kurį paįvai
rina ir kiti medžiai: beržai, kle-

PRADĖTI MOKSLO METAI 
ŠV. ANTANO GIMNAZIJOJE 
KENNEBUNKPORT, MAINE

Šv. Antano gimnazijoj Ken- 
nebunkporte, Maine, mokslo 
metai prasidėjo rugsėjo 5 mi- 
šiomis į Šv. Dvasią. Mišias lai
kė ir proginį pamokslą pasakė 
pranciškonų provincijolas ir 
gimnazijos globėjas -rektorius. 
Po mišių gimnazijos salėje mo
kiniai buvo įvesdinti į dieno
tvarkę ir jiem perskaitytos ben
drabučio taisyklės. Naujas di
rektorius (principalas) — T. Au
gustinas Simanavičius, bendra
bučio vedėjas — T. Juozapas 
Bacevičius.

Mokslo metai pradėti su 101 
mokiniu. Prašymų buvo dau
giau, bet gimnazijos vadovybė 
apie 20 jų negalėjo patenkinti. 
Priimant mokinius, daryta aky
li atranka tiek gabumų, tiek el
gesio atžvilgiais. Bendrabučio 
patalpos tinka maždaug 100 mo
kinių. Mokiniai visi lietuviai. 
Daugumą jų atlydėjo tėvai ir 
buvo supažindinti su gimnazi
jos tvarka bei patalpomis.

Mokytojų šiais mokslo metais 
yra daugiau. Šv. Antano gim
nazijoje dėsto 20 asmenų. Vie
ni iš jų galėtų būti pavadinti 
pagrindiniais. Jie čia gyvena ir 
nuolat dėsto. Tokių yra 12. Ki
ti yra pagelbiniai. pakviesti mo
kyti specialių dalykų, kaip vai
dybos. tautinių šokių, medicini
nės etikos, įvairių sporto šakų. 
Jie atvyksta iš Bostono ir kitur.

Edmundas Praninskas, matemati
kos mokytojas

Fizikos pamoka. Dėsto mokytojas Edmundas Praninskas.

VVASAGA BEACH, KANADA

vai, eglės, ąžuolai. -. Žemė — 
smėlis, čia niekad nebūna šla
pia. Tai labai primena kurį 
nors Lietuvos kurortą.

Priešais salę pakalnėje yra 
aikštelė, kurioje stovyklos me
tu plevėsuoja vėliavos. Už vė
liavų stulpų yra nulietas iš ce
mento Lietuvos žemėlapis su 
plytose parašytais ir į cementą 
įspaustais žymesnių Lietuvos 
miestų vardais, viso 34 miestai, 
šalia to Lietuvos žemėlapio 
stovi kryžius, o prie jo gėlėmis 
papuoštas kapas ir pilies imi
tacija iš akmenų. Už tos aikš
telės link ežero yra didoka 
sporto aikštė su įrengimais 
tinkliniui, krepšiniui ir kitom 
sporto šakom.

Šioje vietoje jau keliolika 
metų stovyklauja jaunimo orga
nizacijos: “Aušros” sporto klu
bas ir ateitininkai. Šiemt jau 
antrą kartą čia suplaukė jūrų 
skautai. Šiais metais ši jūrų 
skautų-čių stovykla buvo gana

Juozas Kulys, istorijos mokytojas

Pranciškonų mokytojų yra 7. 
kiti pasauliečiai. Tame mokyto
jų skaičiuje paminėtini du jau
nuoliai, atvykę dėstyti iš Chi 
cagos — Edmundas Pranins
kas — matematikos, Juozas Ku
lys — istorijos. Jie talkina ir 
prie bendrabučio. Taip pat dės
tyti anglų kalbai ir gimnasti
kai yra naujas mokytojas — M. 
Donahue.

Bendrabučio ir gimnazijos 
patalpos per vasarą atnaujin - 
tos. Išdažytas vidus, padidin
ta laboratorija, sutvarkyta ir 
papildyta biblioteka. Bibliote
kos knygas perkatalogavo Pr. 
Pauliukonis iš Worcesterio. 
Bendrabučio patogumui naudo
jami svečių namai. Juose gyve
na III ir IV kl. mokiniai. I ir 
II kl. mokiniai gyvena gimna
zijos pastate.

Turint daugiau mokytojų bei 
prižiūrėtojų, pertvarkyti gim
nazijos statutai. Šiais mokslo 
metais pamokų nebus šeštadie
niais. Mokiniai labai įvertina 
jiem teikiamą pasitikėjimą bei 
laisvę. Koridoriuose mokinių 
patogumui pastatytos automati
nės sodos ir saldainių maši
nos. Švarą prižiūri Ona Misevi
čienė iš Brooklyno.

...Koresp. 

gausi ir įdomi. Čia stovyklavo 
daugiau kaip šimtas skautų ir 
skaučių. Tai jubiliejinė 45 me
tę Lietuvos jūrų skautijos sto
vykla, kuri prasidėjo rugpiūčio 
12 ir tęsėsi dvi savaites. Į šią 

stovyklą skautai - tės suplau
kė iš šių vietovių: Chicagos, 
Bostono, Clevelando, Toronto, 
Los Angeles, East Chicagos, 
Detroito ir Lemonto.

Stovyklos štabą sudarė: sto
vyklos viršininkai buvo j.v.s. 
Herbertas Stepaitis (pirmą sa
vaitę) ir j.v.s. Vytautas Čepas 
(antrą sav.); kapelionas — j.v. 
s. kun. Jonas Raibužis, komen
dantas — j. ps. Kazys Domar
ką, iždininkas — j.v.s. Leonas 
Knopfmileris, ūkio vedėjas — 
j.s. Antanas Butkevičius, skau
tėm programos instruktorės — 
j. ps. Vena Lauraitienė (pirmą 
sav.) ir v.s- Lidija Čepienė 
(antrą sav.), vandens užsiėmi
mų vedėja — j.s. Rūta Kupre- 
vičienė, vandens užsiėmimų in
struktoriai — j.v.s. Leonas 
Knopfmileris (pirmą sav.) ir j. 
p.s. Julius Butkus bei j.v.s. 
Bruno Stundžia (antrą sav.), 
uosto komendantas — j ps. 
Mykolas Maksvytis, vyr. lauž- 
vedys — j. b. v.v. Kazys Ože
lis, stovyklos laikraščio vyr. re
daktorė — s. Zuzana Juškevi
čienė, jūrų skaučių pastovyklės 
“Palangos” viršininkės — j. ps. 
Dalia Bylaitienė (pirmą sav.) ir 
j.s. Aldona Gasnerienė (antrą 
sav.), sporto vadovė — v. v. Vi
ja Gasnerytė, jūrų skautų “Na
ručio” pastovyklės viršininkas 
— j. ps- Povilas Jančiauskas, 
adjutantas — j. b. v.v. Bronius 
Kovas, pastovyklės programos 
vadovas — j. s. Pranas Petrai
tis. Štabo nariais, kaip paskai
tininkai, buvo dar “Inkaro” ta
rybos pirm, j.v.s. Algirdas Ag
linskas ir L. J.S. Brolijos vyr. 
skautininkas j-v.s. Edmundas 
Vengiauskas.

Į šią jūrų skautijos 45 metų 
jubiliejinę stovyklą buvo atvy
kęs L.S.B. Atlanto rajono jūrų 
skautų vedėjas j.v.s. Ignas Pet- 
niūnas. Jis prieš vėliavas nulei
džiant pasakė kalbą ir vakare 
užkūrė laužą.

Dienos programa, išskyrus 
sekmadienius, būdavo tokia: 7 
vai. rytą trimitas pažadina kel-

Paskutinė vasaros 
savaitė Kennebunkporte

Šią vasarą Kennebunkporte 
oras buvo nekoks, kaip ir vi
same pajūryje. Buvo daug rū
ko, o saulės maža. Tačiau va
sarotojų netrūko.

Tėvų pranciškonų sodyboje 
sezonas baigėsi rugpiūčios 27. 
Šią vasarą čia buvo surengti 
trys literatūros vakarai ir du 
koncertai. Pirmas literatūros 
vakaras buvo liepos mėn. vidu
ryje, antras rugpiūčio 2.

Rugpiūčio 23 E. Vasyliūnie- 
nės pastangomis surengtas vie
nuolyno koplyčioje vargonų 

koncertas. Koncertavo Vyte
nis M- Vasyliūnas. Pagrojo Cou- 
perino, Buxtehunde, Francko 
ir Bacho veikalus.

Rugpiūčio 24 buvo kitas kon
certas sporto salėje. Elena 
Blandytė dainavo kompozito
riaus Banaičio liaudies dainas, 
akomponavo Vytenis Vasyliū
nas. Ji padainavo 14 senoviškų 
liaudies dainų. Vakaro progra
mą pravedė E. Vasyliūnienė. 
Pabaigoje jautrų žodį tarė pro
vincijolas Tėv. L. Andriekus. 
O.F.M.

Rugpiūčio 25 vienuolyno bib
liotekos salėje Pr. Pauliukonio 
pastangomis surengtas pasku
tinis sezono vakaras — atsi
sveikinimas. E. Blandytė me
niškai paskaitė Putino, Balio 
Sruogos. Br Brazdžionio eilė
raščių, Adolfas Venclauskas iš 
Worcesterio paskaitė L. And- 
riekaus du kūrinius — Gedi
mino ir Kęstučio godos. A. 
Landsbergis skaitė ištrauką iš 
savo dramos “Vėjas gluosniuo
se" ir pabaigoje A. Venclaus
kas savo eilėrašti “Tremtinių 
Kristus". Pr. P.

Pamaldos tėvų pranciškonų koplyčioje Kennebunkporte, Maine, kai ten vyko moksleivių ateitininkų stovykla.
Nuotr. V. Maželio

tis. Atsikėlus — rytinė mankš
ta. Už pusės valandos visi 
renkasi pakelti vėliavų, kurių 
čia buvo keturios: Lietuvos, Ka
nados, J.A.V.-bių ir skautų. Vė
liavom pakelti vėl trimitinin - 
kas duodavo ženklą. Pakėlus vė
liavas, būdavo trumpos apei - 
gos: malda, raportai, praneši
mai. Paskui visi rinkdavosi į 
salę pamaldų. Po pamaldų — 
pusryčiai, patalpų apžiūrėjimas. 
Už gerai užlaikomą kambarį 
būdavo duodama taškų. Po to 
užsiėmimai: teoretinės paskai
tos ir lenktynės uoste buriniais 
laivais ir baidarėmis su irklais.

Po pietų vėl užsiėmimai uos
te ar stovyklos rajone. Apie 7 
vai. vak. nuleidžiamos vėliavos 
su ceremonialu: trimitas, rapor
tai, pranešimai, Lietuvos him
nas. Po vakarienės iš jaunimo 
krūtinių plaukdavo skautiškos 
dainos ar būdavo apie dienos 
įvykius komiški pasirodymai. 
Laužo programa tęsdavosi iki 
10 vai. vak.

šeštadienį, rugpiūčio 19. bu
vo šios 45 metų jubiliejinės 
jūrų skautijos stovyklos oficia
lus atidarymas. Reikšmingą kal
bą pasakė “Gintaro” tarybos 
pirmininkas j.v.s. Algirdas Ag
linskas- Sveikino raštu: gen. 
konsulas Anicetas Simutis, 
gen. konsulas Petras Daužvar- 
dis, L.S.S. Pirmijos pirminin
kas v.s. Antanas Saulaitis ir k. 
Žodžiu sveikino Kanados Lietu
vių Bendruomenės pirm. Anta
nas Rinkūnas.

Šiose iškilmėse davė įžodį 
kai kurie j. skautų vadovai ir 
jūrų budžiai. Taip pat atžymė
ti už nuopelnus jūrų skautijai 
kai kurie asmenys.

Sekmadienio rytą prieš pa
maldas buvo perskaitytos lenk
tynėse laimėtojų pavardės ir 
įteiktos dovanos. Įteikė “In
karo” .tarybos pirmininkas j. v. 
s. Algirdas Aglinskas, asistuo
jant j- s. Rūtai Kuprevičienei. 
Viena taurė buvo net iš Šve
dijos.

Vandens varžybose laimėjo:
1. Mišrių buriavimo regatų 

laimėtojai: pirmą vietą — už
plaukimo — A. Byla ir V. Lau- 
raitytė (Chicaga): antrą vietą— 
A. Valatka ir V. Kuprevičiūtė 
(Torontas i; trečią vietą — P. 
Manomaitis ir K. Jančiauskai
tė (Bostonas.'.

2. Jūrų skaučių canų var
žybų laimėtojai: pirmą vietą— 
L. Gasnerytė ir A. Sabalaitė 
(Chicaga): antrą vietą — V. 
Lauraitytė ir L. Balukaitė (Chi
caga t.

3. Jūrų skautų canų regatos 
varžybų laimėtojai: pirmą vie
tą — R. Račkauskas ir R. Gry
bauskas (Chicaga): antrą vietą 
— J. Kriaučiūnas ir P. Mano
maitis (Bostonas,: trečia vietą 
— P. Gavelis ir R. Bajerčius 
(Bostonas).

4. Udryčių canų varžybų lai
mėtojai: pirmą vietą — A. 
Aukštuolyte (East Chicago); 
antrą vietą — R. Domarkaitė

(nukelta Į 6 psl.)

Lietuviai tarplaut, skautų stovykloje
Lietuvos vėliava kasdien ple

vėsavo Dvyliktoje Tarptautinė
je Skautų Stovykloje —Jam- 
boree, Idaho (Jungtinėse Vals
tybėse), 1967 rugpiūčio 1-9. Ša
lia Jungtinių Valstybių vėlia
vos, ji buvo iškeliama prie ame
rikiečių skautų Clevelando ir 
apylinkės draugovės vartų.

Lietuvių skautų vieneto sto
vykloje nebuvo. Pasaulio Skau
tų Taryba nuo pat Antrojo Pa
saulinio karo vis dar neapsi
sprendžia pripažinti teisės egzi- 
lėje atsidūrusiems skautams da
lyvauti skautijos sąjūdyje kaip 
savarankiškiem tautiniam vie
netam. Lietuvos vėliava prie a- 
merikiečių skautų Clevelan
do draugovės iškilo tik todėl, 
kad tos draugovės vadovybėje 
buvo lietuvis skautininkas Vy-

MARIANAPOLIS, CONN.
Rugpiūčio 27 Tėvų Marijonų 

sodyboje Marijanapolyje įvyko 
Šiluvos arba šilinių atlaidų 
šventė. Kai pavergtoje tėvynė
je šilinių atlaidai yra draudžia
mi ir persekiojami, tai laisva
me pasaulyje gyvenančių lietu
vių pareiga kaip tik tą šventę 
kuriuo nors būdu atžymėti. Tad 
labai sveikintina tėvų marijo
nų iniciatyva, kad Marijanapo
lyje per eilę metų iškilmin
gai paminima Šiluvos atlaidų 
šventė.

Mišias lietuviškai aukojo Wor- 
cesterio šv. Kazimiero parapi
jos klebonas kun. Jonas Jutke-

Iš Batuno veiklos
BATUN’as — bendra lietu

vių, latvių ir estų organizacija 
—stengiasi atkreipti visų tau

tų dėmesį į Pabaltijo valstybių 
baudžiavą. Pasinaudodamas 
daugelio tautų susitelkimu J. 
Tautose, Batunas ten i r 
nukreipia savo veiklą.

Per paskutinius tris mėne
sius Batunas tris kartus kreipė
si į visas Jungtinių Tautų mi
sijas (išskyrus Sovietų Sąjungą 
ir jos pavaldinius).

Gegužės 15 visas misijas pa
siekė protestai prieš Anglijos 
sutikimą atiduoti Lietuvos auk
są Sovietų Sąjungai.

Birželio 20, sąryšy su Izrac- 
lio-Arabų kraštų konfliktu, vi
som misijom buvo išsiuntinėtas 
raštas, parodas sovietų veid
mainystę kas liečia jų užgrob
tus kraštus.

Liepos 18 visos misijos (kaip 
visuomet, išskiriant SSSR) bu
vo painformuotos apie Paverg
tų Tautų savaitę JAV ir tos sa
vaitės reikšme

Su pagrindine informacija 
misijų ambasadoriai gavo daug 
ir šalutinės informacijos apie 
Lietuvą. Latviją ir Estiją. Visa 
eilė JT misijų padėkojo už in
formacijas.

tautas Jokūbaitis.
Stovykloje buvo dar du lie

tuviai: Ermelinden pastovyklės 
kapelionas — skautininkas ku
nigas Raimundas Klumbis iš 
Van Whore, Texas, ir skautinin
kas dr. Algirdas Avižienis iš 
Los Angeles, atstovavęs Jambo- 
ree spaudos skyriuje Eltos In
formacijų tarnybai (vienintelis 
visoj stovykloj dėvėjęs lietuvių 
skautų uniformą).

Visi trys lietuviai skautinin
kai matėsi su daugelio kraštų 
skautų vadovais ir kėlė egzilų 
skautų pripažinimo klausimą. 
Palankiausi atrodė Portugalijos 
skautų vadovai. Jie pažadėjo tą 
klausimą iškelti pasaulinėje 
vadovų konferencijoje, turėju
sioje ivykti tuojau po stovyk
los. (Elta) 

vičius. Pamokslą pasakė prel. 
Vytautas Balčiūnas, išryškinda
mas Švč. Mergelės Marijos gar
binimo reikšmę. Per mišias gie
dojo Worcesterio Šv. Kazimie
ro parapijos choristai, su jais 
drauge ir visi dalyviai. Vargo
nais pritarė Olga Keršytė. Pa
maldom vadovavo Vaičaitis iš 
Bostono.

Po mišių, kalbant rožinį, vy
ko procesija su švč. Sakramen
tu prie Liurdo grotos. Ten at
kalbėtas pasiaukojimas švč. 
Marijos širdžiai ir suteiktas pa
laiminimas. Procesijai vadova
vo taip pat kun. J. Jutkevičius. 
Po pamaldų vienuolyno virši
ninkas tėvas Jonas Jančius, M. 
I.C., padėkojo visiem ir pakvie
tė į šv. Jono salę kavutei.

Nors oras buvo gražus, ta
čiau maldininkų susirinko ne
daug. Dalyvavo daug vienuolių, 
bent kelių lietuvių kongregaci
jų, ir keliolika kunigų. Jų tarpe 
buvo marijonų provinciolas Tė
vas Viktoras Rimšelis, MI C.

Pr.

LAWRENCE, MASS.
Pasisekęs piknikas

Parapijos piknikas įvyko rug
piūčio 20 savoje Palangos va
sarvietėje. Juo daugiausia rūpi
nosi klebonas kun. Petras Ša
kalys ir veiklus parapietis Pet
ras Gumauskas. buvęs kariuo
menės kapitonas. Oras pasitai
kė tą dieną labai geras, tai lan
kytojų privažiavo labai daug.

Buvo visokių stalų su val
giais. žaidimais. Beveik visą lai
ką grojo muzika, vadovaujant 
akordeonistui Emilijons Gren- 
dos. Keletą kartų pasirodė vo
čiai dainininkai, kuriem vado
vavo Karolio Fini.

Piknikas davė apie 3000 dol 
pelno. Tie pinigai labai pra- 

?vers parapijos padidėjusiom iš
laidom padengti šia vasara te
ko seselių mokytojų namuose

— Lilija šukytė, Metropoli
tan operos solistė, dalyvavo 
dešimt dienų trukusiame festi
valy Nevvport, R.L Verdi mu
zikai skirtame festivaly progra
mą atliko Metropolitan operos 
solistai ir orkestras. "Time” 
žurnalas, įvertindamas festiva
lį ypatingai pažymi, kad solis
tės Lilija Šukytė irJNancy Wil- 
liams entuziastingai atliko sa
vo uždavinį festivalio rečitaliuo
se.

— Athol, Mass., šv. Pran
ciškaus parapijoje, kur klebo
nauja kun. J. Tamulevičius, L 
K religinei šalpai surinkta S170.

— E. Bartoševičienė įmokėjo 
200 dol. Lietuvių Fondan L. 
Bieliukienės atminimo sąskai
tom

— H. Žemelis, Margučio ra- 
dio valandėlės vedėjas Chica- 
goje, jau du mėnesius guli li
goninėj. Po skilvio operacijos 
gavo plaučių uždegimą ir infek-
eini pleuritą. Pamažu sveiksta.

— M. Krauchunienė, Lietu
vių Moterų klubo Chicagoje 
pirm., priėmė Chicagon atvyku
sią Meksikos moterų veikėją 
Herlinda T. de Garcia Segura, 
su kuria tarėsi įvairiais moterų 
veiklos reikalais ir aprodė Chi
caga.

— Pedagoginiame Lituanisti
kos Institute mokslas pradeda
mas rugsėjo 16, šeštadienį, 9 
vai. 30 min. Neakivaizdinė (ko- 
respondencinė) Instituto prog
rama einama be atostoginių 
pertraukų. Galima Įstoti bet ka
da ir bet kame gyvenantiem. 
Kreiptis adresu: P.L. Institutas, 
5620 S. Claremont Avė., Chi
cago, III., 60636. Artėjant 
Lietuvos valstybės atstatymo 
50 metų sukakčiai, Įstojimas į 
P.L. Institutą ir jo baigimas bū
tų vienas iš reikšmingiausių lie
tuvio išeivio darbų savo tauti
nio nusiteikimo patvarumui 
užgrūdinti, o tuo pačiu ir ver
tingiausias asmeninio patriotiz
mo ženklas. Ar be gilesnio li
tuanistinio išsilavinimo galima 
tikėtis gilesnio lietuviškumo?

— Jadvyga Matulaitienė, ži
noma lietuvių tautinių šokių 
mokytoja, rugpiūčio 26-27 atvy
kusi iš New Yorko Į Chicaga, 
dalyvavo Lietuvių Tautinių šo
kių Instituto posėdyje, kur bu
vo aptariami tautinių šokių 
šventės repertuaro ir meninės 
programos dalies klausimai. 
Tautinių Šokių Institutas J. Ma
tulaitienę pakvietė vadovauti 
tautinių šokių pravedimui III- 
je šokių šventėje. Posėdyje da
lyvavo: Jadvyga Matulaitienė, 
Bruno G. Shotas, Irena Šilingie- 
nė ir Bronė Jameikienė.

— Dr. Juozas Girnius, kultū
ros žurnalo “Aidų” redaktorius. 
“Tauta ir tautinė ištikimybė” ir 
kelių kitų filosofinių knygų au
torius, JAV ir Kanados Lietu
vių IlI-jame Kultūros kongrese 
savo referate peržvelgs mūsų 
kultūrinio gyvenimo sėkmes ir 
nesėkmes. Kultūros kongresas 
įvyks lapkričio 23-26 Chicago
je.

pakeisti susidėvėjusi vandens 
šildymą Buvo pakeista gaisro 
signalizacija. Tiem darbam iš
leista apie 4000 dol. O kiek 
vykdoma smulkesniu pataisy
mų. Išlyginta automobiliu sta
tymo aikštė, užtaisytas bažny
čios stogas, atlikta remontų ir 
klebonijoje.

Parapijos vargonininko— mu
ziko Jono Narkaus duktė Liu
cija. kolegijos studente, rugpiu- 
čio 5 ištekėjo už medicinos dak
taro Sauliaus Vaičaičio. Su iš
kilmingom mišiom sutuokė pre
latas P. Juras. P. A Vakare bu- 
\a iškilmingi pietus, kuriuose 
dalyvavo labai daug svečiu Ki
tą dieną jaunieji išvyko i But- 
falo. kur dr Vaičaitis dirba 
ligoninėje Ji žada studijas tęs
ti toliau. J. Sk.
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SPROGO KOSMINE “BOMBA”
Neseniai buvo “pranašauta” 

šiuose puslapiuose, kad kai ku
rios žvaigždės mūsų kaimynys
tėje gali sprogti. Tas galėtų su
trukdyti mažiausia metam lai
ko mūsų TV, radijo, telegrafo 
bei radaro veikimą.

Toks sprogimas įvyko šią 
vasarą. Mūsų laimei ta “bom
ba” yra labai toli nuo mūsų. 
Prieš sprogimą jos visai nebu
vo matoma paprasta akimi. Pra
ėjusią vasarą vienas astrono
mas — mėgėjas pastebėjo ma
žą žvaigždę ten, kur pirma jos 
nebuvo. Aišku, tai buvo nova, 
t.y. sprogusi žvaigždė. Vakarais 
galima matyti silpną žvaigždę 
Delfino konstelacijoje, tarp Ere
lio (Aųuila) ir Gulbės. (Cygnus). 
Už poros mėnesių ji turėtų už
gesti..

Kada kaimynai "sprogs"
Yra trys žvaigždės mūsų kai

mynystėje (Vega, Altair ir Si- 
rius) kurios yra “pritvinkusios” 
sprogimui. Jos yra per arti mū
sų žemelės ... Ypatingai Sirius. 
Bet ir jam sprogus, mes pajus
tume rezultatus tik po 8 metų. 
Sprogus mūsų saulutei —(ar 
tas galima, išminčiai diskutuo
ja) — po 8 minučių mūsų žeme
lė pavirstų į karštų dujų debe
sėlį kosminiame chaose ...

Sudiev, saulute, pusei metę__
Vasara baigiasi, ir ruduo pra

sideda šiemet rugsėjo 23, 1 v. 
38 min. P.M. EDST. Tuo mo
mentu saulutė pasieks pusiaują 
pakely į pietus. Pavasaris pra
sidės Australijai, N. Zelandi
jai, Argentinai, Brazilijai ir t.t. 
Visame pasaulyje diena ir nak
tis bus vienodo ilgumo.

Aš ją vadinu kosmine bom-- Minėtu laiku, rugsėjo 23, 
ba, nes visose žvaigždėse (o 1-38 P-M. EDST saulutė nusi- 
taipgi ir mūsų saulėje) vyksta 
tas pat procesas kaip atominė
je bomboje: vandenilis yra pa
verčiamas į helium. Kodėl kai 
kurios žvaigždės sprogsta, dar 
nėra tikrai išaiškinta- Vienos 
žvaigždės sprogimas yra daug 
galingesnis negu milijonai ato
minių bombų.

leis pusei metų šiaurės ašigaly
je ir patekės tik už pusės me
tų: 1968, kovo 20, 8:22 ĖST. 
Tuo momentu prasidės mūsų 
pavasaris.

Kas siunčia radijo signalus iš 
beribės erdvės?

Visi iki šiol pagaunami radi
jo signalai iš visatos buvo iš
aiškinami kaip natūralios radi

jo bangos, kosminių jėgų paga
mintos. šiemet astronomų dė
mesį pagavo kažkas nepapras
to. Radijo bangos, ateinančios 
iš Paukščių Tako, atrodo dirb
tinės, t y., siunčiamos protingos 
būtybės. Labiausiai 
yra tas faktas, kad bangų in
tensyvumas svyruoja beveik re- 
gulariai.. .kas valandą! Be to, 
nepaprastas bangos siaurumas 
atrodo liudija; kad jos yra dirb
tinės.

Rimčiausi autoritetai šioje 
srityje sako, kad esą verta tuos 
signalus studijuoti ir juos išši- 
fruot, ką tos paslaptingos ban
gos mum sako.

Man nėra abejonės, kad pro
tingos būtybės gyvena ant šim
tų tūkstančių planetų visatoje. 
Rimčiausias pasaulio astrofizi
kas Harlow Shapely neturi apie 
tai nė mažiausios abejonės’.

Kalbėdamas apie tuos radijo 
signalus iš visatos, aš jaučiu, 
kad greit pasaulis turės didžiau
sią staigmeną. Yra tik vienas 
didelis sunkumas: radijo ban
gos keliauja per daug palengva 
— vos tik 186,500 mylias per 
sekundę! Kad pasiųstume svei
kinimą ir gautume atsakymą iš 
pačios artimiausios sistemos 
truktų beveik 8 metai, mūsų 
signalam keliaujant 18630 0 
mylias per sekundę.

Tie signalai, kuriuos astrono
mai šiandie įtaria, kad jie yra 
iš tolimų civilizacijų, tikrai ga
li būti iš labai labai toli. Jie 
gal keliavo net 100 milijonų 
metų. Tą protingą būtybę, ku
ri juos išsiuntė, jau seniai už
migdė kapai. Be abejo, — jos 
rasė ir civilizacija jau pelenuo
se. Įdomu, ką tie signalai mum 
pasakys iš tokios tolimos pra
eities. Tuomet mūsų žemėje 
buvo Mezozoinės eros laikai. 
Sausumoje šliaužiojo namų di
dumo milžiniški šliužai, k- a., 
brontozaurai, tyranozaurai. 
Marių vandenys buvo pilni van
dens slibinų, pleziozaurų, ich
tiozaurų ir t.t. Aišku, žmogaus 
dar nebuvo žemėje. Tais lai
kais kažkokia galvojanti būty
bė, kitoje tolimoje planetoje, 
daug anksčiau perėjusi evoliuci- 

įtartinas jos pakopas, sumanė pasiųsti 
žinią į visatą. Ir štai šiandien, 
mes, 20-to šimtmečio vaikai, 
Kainozionės eros gale, gavome 
tą žinią. Deja, ta būtybė nebe
laukia iš mūsų atsakymo ...

Mes, mažos planetos ir lai
ko keleiviai, mūsų gyvenimas 
tik akimirka pagal kosminę 
skalą. Galime tik mintimis pa
skraidyti po beribę visatą.

Kostas Sietynas

ISPANUOS
“Daugiau darbo namie ir ma

žiau darbininkų užsienin”, — 
šaukia ispanų pramonininkai, 
žinoma, kad nuo praėjusio ka
ro pabaigos iki 1965 galo emi
gravo užsienin per pusantro 
milijono ispanų darbininkų. Iš 
vienos pusės žiūrint — tai 
skaudus smūgis kraštui, kurį 
per 20 pastarųjų metų, vienais 
ar kitais sumetimais, turėjo' ap
leisti toks didelis naudingų ir 
sveikų žmonių skaičius. Antraip 
vertinant,daug milijonų dole
rių, tų kietų ir pavyzdingų dar
bo rankų dėka, įplaukė Ispani
jon. Aišku, kad ir jų dėka, pa
kilo ilgai ūkiškai.skurdusių Is
panijos gyventojų gyvenimo vi
durkis.

Šimtai tūkstančių darbščių is
panų ir ispanių išmoko užsie
nyje įvairiausių specialybių, 
ypač Vokietijoje, Šveicarijoje, 
ir Prancūzijoje. Išsiauklėję už- 

- sienyje ispanai gamybininkai 
yra ir bus naudingi savo kraš
tui ir svetimiesiem. Bet čia 
viena medalio pusė.

Sveikai galvojąs ispanas 
mato daug toliau. Pusantro
lijono vyrų bei moterų išsidan
ginimas svetur laimės ieškoti 
labai skaudžiai pergyvenamas 
krašte. Pirmiausia į tą milžiniš
ką skaičių įeina daug tūkstan
čių vos tik mokslą baigusių spe
cialistų, inžinierių, technikų 
ir t.t., kurie labai būtų buvę 
naudingi savam kraštui. Jie bū
tų milijoniniu tempu prisidėję 
prie savo krašto supramonini-
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tik

nu- 
mi-

mo, prie žemės ūkio pakėlimo, 
prie pilnesnio savo šalies turtų 
panaudojimo ir panašiai.

Nūdieninės Ispanijos vadai, 
ypač kuriem rūpi darbo žmo
nių ir viso krašto laimingesnis 
rytojus, tai jau seniai pastebė
jo ir deda pastangas sudaryti 
krašte tokias darbo sąlygas ir 
surasti tiek darbo, kad sumažė
tų ispanų darbininkų užsienin 
išvykimas- Kokiomis priemonė
mis norima to atsiekti? Įvai
riausiomis, tačiau viena iš pa
čių paveikiausių — plėsti savo 
darbininkam darbo galimybes 
savame krašte, didinti uždar
bius ir gerinti darbo sąlygas, 
kad jiem nereikėtų didesnio 
duonos kąsnio ieškoti svetur.. 
Tam tikslui Ispanijos “Vysty
mosi Planas” iš kailio neriasi.

Šių pastangų dėka krašto pra
monės gamyba ir darboviečių 
skaičius pastaraisiais dviem me
tais pakilo 7,5 proc. Žemės ū- 
kis, gerokai nusmukęs dėl 1964 
baisios sausros ir dėl ūkininkų 
telkimosi į pramonės ir įmo
nės centrus, 1965 metais atsiga
vo ir pasispyrė pirmyn. Žemės 
ūkyje dirbančių uždarbiai paki
lo net 10.8 proc. ir pati žemės 
ūkio produkcija pakilo 4,5 
proc. Ypač padidėjo duoninių 
javų, medvilnės, ūkio mašinų 
ir trąšų gamyba.

Darbui savame krašte padau
gėjus, sumažėjo ispanų darbi
ninkų emigravimas užsienin. 
Daugelis jų stojo į fabrikus ir 
net į žemės ūkį. Jam buvo su
dėta ir daug kapitalo, ypač kai

kuriose Ispanijos provincijose, 
kaip pav. Huelvos, Vigo ir Zara- 
gozos. Į šias tris gerokai atsi
likusias provincijas valstybė su
dėjo per 1 milijardą 170 mi
lijonų dolerių, čia dirbo apie 
100,000 darbininkų ir keli tūks
tančiai specialistų. 15 proc. kal
bamo kapitalo čia davė užsie
nio kraštai, kaip JAV, V. Vo
kietija ir Prancūzija. Tarp kit
ko, čia buvo pastatyta 226,000 
butų darbininkam ir netur
tingiems, pakankamas mokyk
lų skaičius 78,000-čiams 
džios mokyklų mokinių, 
amatų mokyklų ir 58,000 
rinių mokyklų mokinių.
tai buvo pasiekta vien tik 
1964-1965.

pra- 
9300 
vidu- 
Visa

Kitose darbo srityse šiuo lai
ku irgi buvo darbu aprūpinta 
daugelis tūkstančių darbininkų: 
pav., geležies ir plieno kasyklo
se jų patllpo 12 proc. daugiau 
negu 1964 metais; medvilnės 
ir šilko apdirbimo srityje — 3 
proc.; vilnų verpyklose — 9.9 
proc.; popierio gamyboje —
21.5 proc.; naftos apdirbime —
12.6 proc.; cemento — 226 
proc.; automobilių gamyboje— 
33,2 proc.; laivų gamyboje — 
19,1 proc.; ir elektros gamybo
je — 7,2 proc.

Nuo 1961 ispanų pramonė 
padidėjo net 57.9 proc. Bet 
kas tikrai rekordiniu ir spar
čiu mastu suklestėjo Ispanijoje 
tai statyba — 140.2 proc. Tai 
pirmaujanti vieta visame pasau
lyje.

K. K. Patalavičius

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

ATSAKYMAI TEISINIAIS 
KLAUSIMAIS

Pan-American olimpinės žai
dynės Winnipege, Kanadoje, su
darė progą pasirinkti laisvę 
Kubos irkluotojų treneriui Nes- 
tor Carbonell. Kubiečiam spor
tininkam išskridus į Kubą, jis 
paprašė Kanados vyriausybę su
teikti jam politinę globą. Spau
dos konferencijoje N- Carbo
nell pareiškė, kad jis nuošir
džiai myli savo tautą ir savo 
kraštą, bet kiekvienam žmo
gui būtina turėti laisvę, kurios 
Kuboje nebėra. Sprendimą pa
bėgti iš Kubos jis padarė jau 
1964 ir tik laukė palankios pro-

PAVELDĖJIMO MOKESČIAI

Klausimas
Malonėkite paaiškinti, kaip 

yra geriau laikyti bankuose pi
nigus. Mes turime viename 
banke sutaupų knygutę trimis 
vardais: mano, žmonos ir duk
ters. Kol gyvi esame, galime 
išimti bet kuris. Jei vienas iš 

mūsų numirtų, ar likusieji du 
gyvi turėtų mokėti paveldėjimo 
taksus ir pajamų mokesčius? 
Ar turėtume valdžiai pranešti, 
kad liko pinigų ir kiek jų liko? 

Taip pat turime ir kitokio tur
to, tai ar reikės už viską mokė
ti mokesčius?

J. B., Michigan

mokesčiai (vadinamieji inheri- 
tance arba succession taxes) 
turi būti užmokami tų žmonių, 
kurie paveldi. Vienam mirus, 
du likusieji turės sumokėti pa
veldėjimo mokesčius valdžiai. 
Daug kas mano, kad, įdėjus pi
nigus į banką dviejų žmonių 
vardu (either or survivor), ne
bereikės mokėti paveldėjimo 
mokesčių. Tai yra neteisybė. 
Mokesčiai mokėtini. Yra tik vie
na išimtis: jei gyvasis arba gy
vieji gali įrodyti, kad dalis pi
nigų buvo jų pačių, — nerei
kės mokėti mokesčių, nuo tos 
jų pačių įdėtos į banką sumos, 
ši taisyklė taikoma visokerio
pam turtui, kuris yra bendroje 
nuosavybėje (jointly owned).

Pajamų mokesčiai (incomeAtsakyme
Federaliniai paveldėjimo mo- tax) nėra mokami nuo dovano- 

kesčiai netaikomi tiem, kurie to arba paveldėto turto: 
palieka mažiau nei 60,000 do
lerių ztie mokesčiai yra vadi
nami federal estate taxes) 

Valstijų (statė) paveldėjimo

Paveldėjimo mokesčių dy
dis (procentas) priklauso nuo 
giminingumo laipsnio ir, žino
ma, nuo paveldėtos sumos.

thuanian. Puikus lietuvių kal
bos vadovas su 40 pamokų, 
gramatikos priedu, skaitymais 
ir žodynėliais. Tekstas ir paaiš
kinimai anglų kalba. Nemo - 
kantiem ar nedaug mokantiem 
lietuviškai — puiki galimybė iš
mokti. Parengė L. Dambriūnas, 
A. Klimas ir W.R. Schmalstieg. 
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. Abi knygas gali
ma užsisakyti:

DARBININKAS
910 WiHoughby Aw. 
Broeklyn, N. Y. 11221

WORC ESTES. MASS.
Išvyksta Gražina Čėsnaitė

Gražina čėsnaitė, praeitais 
metais baigusi Clark universi
tete romanų kalbas bakalauro 
laipsniu, vienerius metus dėstė 
Worcesterio priemiesčio vidu
rinėje mokykloje svetimas kal
bas. Nuo šių mokslo metų pra
džios persikelia į College Park, 

Marylande, dėstyti prancūzų ir 
ispanų kalbų vietos vidurinėje 
mokykloje. Ji taip pat numa
to vakarais lankyti Marylando 
universitetą ir įgyti magistro 
laipsnį.

Ponai čėsnai šiemet netenka 
abiejų dukrelių, nes vyresnioji 
Eugenija išvyko į Utikos, N.Y., 
kolegiją dėstyti prancūzų kal

bos. Pr.

šv. Kazimiero parapijos Nek. 
Prasid. Marijos seselių rėmėjų 
skyrius rugsėjo 24, sekmadienį, 
1 v. popiet Maironio parko sa
lėje Shrewsbury, Mass., rengia 
pirmuosius rudens sezono pie
tus ir koncertą.

Koncerto programą išpildys 
žymūs menininkai — kun. Val- 
kavičius, Izidorius Vasyliūnas, 
Vytenis Vasyliūnas. Pirmieji du 
yra smuikininkai, Vytenis Va
syliūnas akompaniatorius. Ele
na Vasyliūnienė, atjausdama 
sunkų seserų darbą, taip pat 
prisidės prie programos ir tars 
žodį.

Visas koncerto pelnas skiria
mas baigiamiem Matulaičio na
mam statyti. Jų pilnam užbai
gimui dar trūksta lėšų.

įvertinkime seselių darbus, 
pagerbkime iškilius muzikus at
silankykime pietuose, dalyvau- Ha 20 ir daugiau proc. nie
kime koncerte. JM tam, nors oficialiai 7 proc.

AR ŽINAI, KAD...
— Bankuose palūkanos šie-

SkautŲ stovykla
(atkelta iš 5 psl.) 

(East Chicago), trečią vietą — 
D. Aukštuolytė (East Chicago).

5. Bebrų canų regatos var
žybų laimėtojai: pirmą vietą— 
D. Grybauskas ir V. Lauraitis 
(Chicaga); antra vietą — A. 
Raulinaitis ir 3- Čiurlionis (Chi
caga); trečią vietą — E. Kri- 
pavičius ir V. Kijauskas (Cleve- 
landas).

Antrą savaitę varžybos vyko 
tokiu pačiu tempu ir su tokia 
pat nuotaika, deja, šių eilučių 
autoriui jose nei dalyvauti nei 
rezultatų girdėti neteko.

Didžiojo namo salėje stovyk
los metu s. Zuzana Juškevičie
nė buvo įrengusi įdomią pato- g°s tam įvykdyti. 
dėlę; ten buvo: tautiniais raš
tais austos staltiesės; ilgas, pė
dos pločio, taip pat tautiniais 
raštais austas rankšluostis su į- 
austais Lietuvos himno žo
džiais; ilga, dviejų inčių pločio 
žalia juosta; 9 didžiuliai iš jū
rų skautų stovyklavimų albu
mai su nuotraukomis; rankų 
darbo dėžutės su įdomiais iš- 
drožinėjimais; dubenėliai; skau
tiški ženkleliai; mažam staliu
kui tautiniais raštais staltiesiu- 
kės; iš sudžiūvusių lapų ranko
mis padaryti vaizdeliai ir k.

Be to, s. Zuzana Juškevičie
nė slėnyje buvo padariusi lie
tuvių šulinio .imitaciją: renti
nys, svirtis ir kibiras. Tame pa
čiame slėnyje ji su skautais- 
skautėmis pastatė palapinę iš 
paparčių.

ši jūrų skautijos jubiliejinė 
stovykla buvo labai gerai suor
ganizuota ir darė labai gerą 
įspūdį savo susitvarkymu, pro
grama, drausme, išorine išvaiz
da ir t.t. Tai buvo disciplinuo
tos organizacijos vaizdas. Jūrų 
skautijos vadovų pasiaukoji
mas, darbštumas, sutarimas į- 
galino suorganizuoti tokią įspū
dingą stovyklą. Nors tai gana 
didelis atstumas nuo Chicagos, 
bet iš ten į šią vietą buvo at
gabenti keturi buriniai laivai, 
keletas canų ir kita. Tai dau
giausia j. s. Antano Butkevi
čiaus dėka- Reikia pažymėti, 
kad šeimininkės Janina Gry- 
bauskienė ir Sofija Gedvilienė 
puikiai ir sočiai maitino stovy
klautojus.

Linkėtina jūrų skautijai bu
riuoti tokiu pažangumo kupi- 

, nu žygiu ir į auksinį 50 m. ju
biliejų.

RADIJO PROGRAMOS
BOSTON, MASS.

Vedėjas 
PETRAS VIŠČINIS, 

173 Arthur St 
Brockton, Mass. 02402 

TeL 586-7209 
WHIL - 1430 kil. Medford, Mass. 
Sekmadieniais nuo 11 iki 12 vM.

BOSTON. MA88 
Vedėjas 

STEP. MINKU3 
WLYN ~~ 1360 kilocycles 

ir FM 161.7 banga 
Sekmadieniais nuo 1 - 1:30 vai. p.p.

BOSTON, WORCESTER 
BROCKTON, " 
Vedėjas P. VIŠČINIS 

173 Arthur SL, Brockton 18, Mase. 
TeL JU 6-7299 

FM bangomis 105,7 MC 
meg. iš WKOX, Framinghazn, Mas* 

Sekmadieniais 8 - 9 vaL ryte

LIETUVIŠKŲ MELIODUŲ 
RADIO VALANDA 

girdima kiekv. šešUufienj 3-4 p.p. 
iš Detroito stoties WJLB-AM -1400 
kilo. Pranešėjai: Patricia Bandža ir 
Algis Zaparackas; vedėjas — Ralph 
Valatka, 15756 Lesure, Detroit, Mich. 
48227; tel. 273-2224.

HARTFORD; CONN.
Ved. ALG. DRAGŪNĄ VICIU8 

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

TeL: 249 - 4502 
Sekmadieni — nuo 12 iki 1 pju

PITT8BURGH, PA. 
WZUM, 1590 banga

52 Shady St. W. Pgh., Perma. 15228 
Tel. 563-2754

Sekmadieniaie 12:00 iki 12:30 v. p.p.
PHILADELPHIA, PA. 
WTEL, MO kilocycles

1203 Green St., Phila, Pa. 19123 
PO 5-0932 

•ettadienlaia nuo 1:30 iki 2:30 p.p.
VVATERBURY, CONN. 
WWCO - AM - 12*0 

Ved. ANT. PALIULIS 
Lietuvos prisiminimai 

Kultūrinė - komercinė programa 
•ekmad. 9:35 Uc> 10:30 ryto

KNYGOS ANGLŲ KALBA
Introduction to Modern Lithuanian, lietuvių kalbos gramatika, aiškinama 

anglų kalba. Skaitymai, gramatikos aiškinimai ir žodynėliai. Paruošė 
L. Dambriūnas, A. Klimas ir W. Schmalstieg. Kietais viršeliais, 480 
psl. $7.00.

Lithuanian Reader for Self-lnstruction, by William R. Schmalstieg and An
tanas Klimas. Priedas prie Introduction to Modern Lithuanian. $1.00.

Timeless Lithuania by Owen J. C. Norem, B.D., L.L.D. $4.00.
Hiztory of the Lithuanian Nation, by C. R. Jurgėla. Plati Lietuvos istorija, 

544 psl. $10.00.
Lithuania and Lithuanian*. compiled by J. Balys. Bibliography. $5.00.
The Balta, by Marija Gimbutas. Ancient Peoples and Places. 286 psl. kietais 

viršeliais. $7.50.
Lithuania under the Soviets, by V. S. Vardys. Portrait of a Nation 1940-65, 

300 psl., kietais viršeliais. $7.00.
Vytautas the Great—Grand Duke of Lithuania, by Dr. J. B. Končius. Kie

tais viršeliais $4.00, minkštais $3.00.
Twenty Years’ Strujgle for Freedom of Lithuania, by J. Audėnas. $2.50.
The War Against Ged in Lithuania, by Dr. J. Savasis. $1.25.
Guerrilla VVarfare on the Amber Coast, by K. V. Tauras. $3.00.
Leave Your Tears in Moscow, by B. Armonas. $4.00.
Tannenberg, by C. R. Jurgėla The Battle of Tannenberg. $2.00.
The Refugee, by K. C. Girtautas. $3.50
Crosses, by V. Ramonas, romanas. Kietais viršeliais. $4.00.
Selected Lithuanian Short Stories. Lietuvių rašytojų kūriniai. $5.00.
Lithuanian Ouartet. Barono, Katiliškio, Landsbergio ir šeiniaus kūriniai. 

$5.00.
Lithuanian Folk Tale*. $4.50.
The Herdsman and the Linden Tree. V. Krėvės apsakymai. $4.00.
House Upon tbe Sand, by J. Gliaudą. Romanas. $4.00.
The Ordeal of Assad Pašha, by I. šeinius. Satyra. $2.00.
Memoirs of a Lithuanian Bridge. V. Kudirkos kūriniai. $2.00.
The Maker of Gods, by St. Zobarskas. 10 novelių. $3.00.
The Temptation, by V. Krėvė. $3.00.
Bobby Wi*hingmore, by S. Zobarskas. Vaikams istorija. $2.00.
The Living Testament of Faith and Courage. Sibiro maldaknygės lietuvių - 

anglų kalbomis, didelio formato leidinys. Kietais viršeliais. $3.50.
Popular Lithuanian Red peš, by J. Daužvardis. $2.00.
Lithuanian Setf-Taujht, by M. Variakojytė. $1.25.
Art Collectton «f the Lithuanian Franciscan Fathers. by P. Jurkus. Lietuvių 

menininkų paveikslų albumas. Didelio formato. $6.00.
Lithuania, by V. Augustinas. Albumas iš Lietuvos vaizdų. $6.00.
Dedication of the Chspel of Our Lady of Šiluva. 504.
Our Lady of Šiluva, by Rev. John C. Jutt. 504.
Thaddeus Koociuszko the Champion of Freedom. by A. D. Yuknis. 504.
Lithuania, short pemphlet about Lithuania. 50c.
Englieh-Ltthuanian Dictienary. by V. Baravykas (ca. 30.000 žodžių). $6.00.
Lithuanlan-English, by B. Piesarskas. B. Svesevičius (ca. 27.000 ž.) $5.00.
Lithuanlan-English, V. Peteraitia 602 psl. Kietais viršeliais. $7.00.
Lithuanian-Engiieh 4 English-Lithuanain kišeninis žodinėli.s. $2 00.
Photograph* / Algimantas Kazys, S-J. — meniškas albumas. $4.00 
Awakening Lithuania, by Dr. Jack J. Stuka.s. $5.00.
Footbridgea and Abysae*. a novel by .A. Baronas. $5.00.
Rejuvenation of Stegfried Immerselbe, a nove! by lg. šeinius $5.00.
Noon st a Country Inn, by A. Vaičiulaitis. $4.00.
NimMefoet the Ant and Her Adventuree, by V. Tamulatia $4.00.
The Dctage, a Leve Story of Ancient Times, by M. Vaitkus. $4.00.
The Mountain Dovts and other African Folktales. N. M. Zobarskas. $3.50. 

šios ir kitos knygos bei muzikos plokštelės gaunama:

DARBININKO ADMINISTRACIJA
910 Wil)ueaghby Ava, Broeklyn, N. Y. 11221



Ikūl mą, 12 t, ne. »■ DANBININKAS

skyrių vedėjas, įąjmįft į tėttą r»-

Naujas Fischerio laitnėjima*. JA 
V-bių didmeistris Bobby Fiacber, 24 
m^ laimėjo tarptautinį turnyrų Jp- 
goslavijije. 16-tųm rate fis- įveikė 
Sovietų didmeistrį R. Cbolmovų ir 
17 rate — jugoslavų Sofrevskį. Už
baigos stovis: 1. Fischer JAV 13% 
-3% (laimėjo 12 partijų, pralaimė
jo 2 ir 3 baigė lygiomis); 2-3. Gei- 
ier, Sov. ir Matulovič, Jgshr. po 13 
taškų. Viso 18 dalyvių.

Tai antras šiais metais JAV čem
piono Fischerio stambus laimėjimas 
Europoje. Pavasarį, Flscheris laimė
jo Mente Cario tarptautinį turnyrų.

velande, rugsėjo 16-17 cld.
...Juozas ChTPtavičius, 19 m. H»-

partijų iš Hamiltono miesto p-bių.

inets A other items. AbiKty to train

in order. Excellent starting rate +

ųbUgy. Art Llgyd 1101 Unwood St 
BKtyn. N-Y-

Męęhanic

hotęl

lovo ir Gelerio.
i g. Žalys; buv. Montrealio meist

ras, JAV atvirose pirmenybėse At-
atdavė.

TO PLACE 
YOUR AD 

CANCEL OR CHANGE
TeL; S67-36R0

■*ce?

ĮNfPLAY

-UI 11 . . .. . . .J 1 IMU ( . 1<TI . Jlt. u. -J. U —J-S

SOUTH BOSTON SAVINOS BANK
InkorooniotM 18B3 

4^0 West Broadway, South feston Massachuseth 

"Kur tūkstančiai taupo milijonus"

Mo banko direktorių taryboje yra Lietuvos garbės konsulas adv. A.
6. Shallna ir ady. Jonas J. Gricahia. Reikale su patarnautojais ga- 

~ hma sudkalbėtL ir SeturiškaL a Turtas ( A Hudu) vtaš 3125,608,000.

Current dividend 5% on all accountę.

' Dabar moka 5% taupomus pinigus.

LĮMPOJiMCk DIREKTGRIĮM

L L Stahs-Salnskis
EAZDOnmV MREKTORIU8 

84-02 JAMAICA AVĖ.
(prie Foreat Statton)

Wopdbawo. N. Y.
BnteflriąTn garbtn&as laidotuvea
Kopiyėiai nemokamai vlaoae 
minėto dalyve; veikia ventiliacija.

TeL VIrginia 7-4499

Winslow’ų iš SL Louis ir surinkęs 
8 taškus baigė tik pustaškiu žemiau 
didmeistrio N. RossoHmo, kuris su 
kitais baigė grupėje po 8% tš. Iš N. 
Anglijos lošėjų geriausiai pasirodė 
BU1 Robertie ir Larry Tapper (abu 
Harvardo univ.), surinkę po 7% tš.

Ignas Žalys žada atvykti į šiaur. 
Amerikos lietuvių p-bes Oevelande, 
jei jį paims kitas Montrealio lietu-

HAPFY FĄMH.V

bonza frtųn 4 PM tp 12 midnįj 
? WRTTS *BOX B 23 "

521 5tb Avenue
Room 714 N. Y. 10017

TeL PL 5-4400

TeL E Vergreen 7-4335 

aiepneii atomseis 
(ARUAKAUSKAS)

Graborius - Balsamuotojas 
MODERNI KOPLYČIA 

423 METROPOLITAN AVĖ.
Brooklyn, N. Y.

TW»Į YAGHT

CUŠTOM ĘUJLT BOATĘ

PHOTOSTAT 
OPERATOR

stuĄo Įn ML Kiaco — 661-1060

ated as aA agpfoyei Home for the 
Ąjged. buHton 5% acrea ot vrooded

š. Amerikos Lietuvių p-bėms ne
spėję laiku įsiregistruoti šachmati
ninkai, prašomi telefonu susisiekti

- su dr. Algirdu Nasvyčiu Clevelande 
(Tel. RAndolf 1-4181, 10823 Mag-^ 
nolia Drive).

šachmatininkai Clevelande apsi
stoja vienoje vietoje: Hotel Commo- 
dore, 1990 Ford Drive; tel. 421-3900. 
Tėra 10 min. ėjimo iki pirmenybių 
vietos (10823 Magnolia Drive).

4* S. Bąy Aveniię 

HIGHLANpS

SERVICE

Ilgo gyvenimo paslaptis
Vienas gydytojas susidomėjo 

žmogum, kuris išgyveno 97 me
tus ir buvo dar labai sveikas 
ir stiprus. Gydytojas ji paklau
sė:
— Sakykite, kokiu būdu to
kiame amžiuje jūs taip gerai 
išsaugojote savo sveikatą?

— Tai labai paprasta, dakta
re- Aš gimiau, kai pasauly
je nebuvo atrastos bakterijos.

WH1TELY’S SUB 
SHOP & PIZZA

Open Monday thru Thursday 
10 AM - 11 PM

Friday Saturday and Sunday 
10 AM - Midnight 

195 Route 36
Between Laurel Avė and Rose

We$t Keansburg N.J.
Call 201 - 7874)450

COUNSELOR
Live in, good setery, good fringe 
bencflts, vboėroovne ravinnuneut in 
ą group fųmily type setting (15 
bpys)

(212) JA 2-3700

PAINTING & 
PAPEKfLANGING 

& SANITAS 
Ali Botos

Ali Work Guaranteed 
Call TA 7-6762 (9-2)

BODY AND F^NDER MAN exp 
5% day week — steady work nice 
vrorking conditions work near home 
PATSY’Š FENDER & BODY SER
VICE 134 Nęw Lots Avė Brooklyn 
DI 2-5943

FEDRO QU ĮMONES
401 E. 139th SL Bronx 
Floor Scraping & Painting

Ali Woi£ Guaranteed
CaU669-4517

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

Kas suras du naujus skaitytojus, moka 
už abudu 9 doU už 3 —* 12 dol. metams.

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

STagg 2-5043

Matthew P. Balas
FUNERAL HOME

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

Licensed Manager 
& Notary Public

660 Grand SL, Brooklyn tl, N.Y.

EVergreen 8-9770

Joseph Garszva
GRABORIUS 
BALSAMUOTOJAS 

231 2BEDFORD AVĖ.
Brooklyn, N. Y.

NAUJAUSI 
PRANC0ZV 

• IrJTALV 
MODELIAI, 

i įvairūs kailinių 
ir kailių 

r papuošalų 
I. pasirinkimas

CASTLE INN
Montauk Higbway (27A) 

ISLIP N.Y.

Wedding Receptions and 
Catered Affairs 

Luncheon and Dinners
Served Daily 
Your Host

FRANCIS GROSSMANN 
Phone 516 JU 1-5540

SPAS'S

KAINOS. Parduodame didžioms 
kailinių krautuvėms. Prieš pirkda-

tus siuvinius į naujus modelius.

150 W. 28 St, New York, N.Y.
Patalpa No. 501.

tacfieniais 8-3. Uepos ir rugpiūčio 
mėn. fcaiBdteniBlB — uždaryta.

JAV DOLERIŲ 
PAŽYMĖJIMAI

Intertrade Express Corp. pra
neša, kad geriausia ir vertin
giausia dovana Jūsų giminėm 
pavergtoje Lietuvoje ir SSSR 
būtų JAV dolerių pažymėjimai.

Su jais giminės gali pirkti 
viską, ką tik nori specialiose 
dolerių krautuvėse. Ten jie ga
li išsirinkti geriausios kokybės 
amerikoniškų, europietiškų ir 
vietinės gamybos prekių, kaip 
tai maisto, rūbų, audinių, ba
tų, namų ruošos daiktų, auto
mobilių, TV aparatų, šaldytu
vu ir t-t Visa tai įsigyjama la
bai papigintai. Dolerių pažymė
jimus galima naudoti perkant 
namus ir baldus, atostogaujant. 
Vneshposyltorg plečia ir geri
na savo aptarnavimą.

JAV dolerių pažymėjimai 
yra verti keturis kartus dau
giau negu rubliai. Specialių 
krautuvių yra daugelyje miestų 
ir atidaromos vis naujos. Su 
^dolerių pažymėjimais galima 
pirkti prekes ir per paštą.

Patarnavimas veltui ir siun
tėjui ir gavėjui. Išlaidas apmo
ka Vneshposyltorg. Galima 
siųsti bet kokią sumą.

Norį pagelbėti savo giminėm 
pavergtoj Lietuvoj ir SSSR, ga
li jiem užsakyti JAV dolerių 
pažymėjimus per Intertrade

Eapress Corp., 125 E. 23rd'. St., 
New York, N.Y. 10010. Tel- 
982-1530. Teiraukitės veltui 
duodamų katalogų. (Skelbimas)

WANTED AUTO MECHANIC 
4 TRUČK MECHANIC

Chevrolet in Westchester County. 
Steady work nice workįng conditions 

5 day week 
Call 914 WO 1-5100 

Ask for Mr. Al Lanni

TEX WELBORNE
HOME REMODELING 

ALTERATIONS - CARPENTRY 
Ali Work Guaranteed 

13 Champlin Avė Belipo rt -LJ.
Diai 516 AT 6-8445 '

Darbininkas, 910 Willoughby Ąve., Brooklyn, N.Y. 11221 
Siunčiu prenumeratą už 1967 metus.

Vardas ir pavardė

Adresas ...............

Siunčiu už prenumeratų 3..............   aukų 3- ; Viso 3-

SCHOOLS

• L L L- • X - ' ■ ■' ' ■ '

St Vincent’s

Hospital

Bus. Tel. 693-7845 Res. 789-9170 
CLARENCE J. JOHN 

Licensed Electrical Contractor 
Industrial, Commercial, Residential 

674 Rogers Avė., Bklyn, N.Y. 11226

Is your car giying you troubles?— 
Comę toi. the^jįandamore Brothers, 
where yourcar win unėergo free 
inspection by sptecialfetš in Mercedes 
Bėnz, Altą Romeo, Lancia. Fiat and 
Volkswagen. Quattroroute Foręign 
Aute Service, Ine. 3734 Boston Rd. 
at Baychester, Bronš — 882-4070

(Data) (Parašas)

Theodore WoBmAi,
Ine.

BL JOSEPH ZEBROWSKI 
Laidotuvių direktorius 

ModerniSka koplyčia su
Air Condition ~

123 E. 7th SL, New York 9, N.Y.
GRamercy 5-1437

Market 2-5172

BUVUS
FWEBAIj HOME

Mario Teixeira, Jr. 
Laidotuvių direktorius 
426 Laf ayette Street
Newark, NJ. 07105

FaruoSiamos garbingos laido
tuvės. Modernios koplyčios — 

..Oras vėdinamas.

LUNCHEONETTE
Open Monday - Saturday

6 AM to 6 PM.
Fine Food

3 Waverty Place
Orders To Go

MADISON N.J.
201 -377-9611

Bergen County’s Nevest 
Country and Western 

NITE CLUB
Mušte Kitely

DfaU »1 -«H777

SCHOOL OF NUBSING
Staten Island

Two year diplomą program. Affili- 
ated with S.L Comjnunity College. 
Graduates will be eligible to take 
the State Board exanūnation lor 
licensure as a registered profession- 
al nuręe. Information available for 
housing facifities with private fam- 
ilies nearby. Write to

M. Fennessy — general contractors 
speciaiists in eonerete and masonry 
carpentry and alterations parking 
lots driveways and sidewalks eon
erete or asphalt brick stobps por- 
ches steam cleąning painting brick 
and black work. all work personally 
supervised day or mght TA 7-8387

siunčia dovanų siuntinius į Lietuvą ir SSSR. Krautuvėje

mis. PriimamĮ telefoniniai užsakymui ir sudaromi siunti
niai gauti paštu. Užsakomi rusiški automobiliai ir kitos 
prekės, daniški maisto siuntiniai, itališki akordeonai ir
nylon’o lietpalčiai. Parūpinami dolerio krautuvių kuponai.
370 UNION AVENUE e Telef. ĘV 4-4952 • Brooklyn N.Y. 11211

Sister Maureen John
Director of the School

Staten island, n.y.

RLATĘUSTAI!

PACKACE EXPRESS & TRAVEL
AGENCY, INC.

priima užsakymus BUTAMS Sovietų Są< 
jungoje. Mes taip pat priimame užsaky* 
mus sovietiškiems

AUTOMOBILIAMS, 

SKALBIAMOMS MAŠINOMS, 

SIUVAMOMS MAŠINOMS, 

TELEVIZIJOS APARATAMS,

RADIO PRIIMTUVAMS.

Reikalaukite nemokamų KATALOGŲ mūsų vyriausioje 
įstaigoje ir visuose mūsų skyriuose.

Kala Office: 
PACKAGE EKPRESS * TRAVEL AGENCY.INC. 

•» 1580 Redferd Alfe, Brookly*, New-York 11216

MMMM

ANTHONV LOFRIA
141-41 TStiųRbad Flushing 

Ceramic tile fįoors walls new, re- 
pair bath kitehen marble plaster 
work. All work guaranteed — free 
estimates Call 526-3440

EMPIftE FLOOR 
MAINTENANCE

24 Hour Porter Service 
Specially eguipped for Hospitals 
Colleges Schools and Office Build- 
ings — Call 723,7878

KARL RAS4ZZI Contractor 
Everything in the Contracting field 

All work guaranteed 
No Job Too Small or Too Big 

160-45 Wi0ets Point Blvd 
Call FL 7-8368

PIANO INSTRUCTION
Teacher of Prize-vrinning Talents. 
Will accept begiimers and advanced 
studentą piano harmony technfcjue 
and interpretation Call OL 1-2622 
Mrs. HILSE — 37-38 84th Street, 
Astoria. L.I.

MARTIN CONTRACTING
We Do Everything 

In the Contracting Field 
Ali Work Guaranteed 
Free Estimates Given 

Call CO 7-2912

H. W. FEMALE

WANTED EXP OPERATORS on 
Sportswear steady work nice work- 
ing conditions—section work. Work 
nehr home — Union shop GEMINI 
SPORTSWEAR 1086 Cypress Avė 
Ridgewood <Jueens

OPERATORS cm ladies, coats, lin- 
ing setters and lining makers — aO 
sections. Work near home. Busy 
shop. Pleasant atmosphere. Untea 
shop, Local 129 [51SJ MY 1-9*40-1

OPERATORS

Steady work. Good pay. Union shop 
Near R.R. and bus 
GROVE DRESS

75 Bennlngton Avė. FReeport 8-1330

S & G MEAT MARKET
ANTANAS VAITKUS, vedėjas

84-66 Jautriai Ave^ W4^haven, N.Y. 11421; VI 9-5077 
340 Graad Steeet, Brpekfrn, N.Y. 11211; STagg 2-4329

VAITKUS
FUNERAL HOME 

197 Webster Avenue 
PRANAS VAITKUS 

Laidotuvių Direktorius 
ir balsamuotojas 

Cambridge, Mass. 
NOTARY PUBLIC 

Patarnavimas dienų ir naktį. Mo- 
dernidka koplyčia šermenims dy- 
kai. Aptgrnauja Cambridge ir 
Bostono kolonijas žemiausiomis 
kainomis. Kainos tos pačios ir į 
kitus miestus. — TeL TR 6-6434

A. VOKET
ADVOKATAS

41-40 74th Street 
Jackson Heights, N. Y.

TeL NEwton 9-6620

VILNONĖS MHttIAGOS JOSŲ ARTIMIESIEMS 
IMPORTUOTOS IR VIETINĖS

Vllaonės stedžtaEM kostiumams, paltams Ir suknelėms. Taip pat 
Blklnte, maišyta*, spalvotos, fovems uštteaaiai, vilnonės skaros ir 
žaltad_—■ Geitaosios zžšlea pigteuskaels kaląomis. Specialus po*
tąnarima* parųcįlĮaat pektetas į Euzppų. UŽeftite ir |d»lWnsftel

SUPERIOR PIECE GOODS CQRP.
T«L AL 4-8319 • m Ordw^ N.Y, MPpZ

JUOZO MISIŪNO

RA YS UQUOR STORE
Galima gauti įvairiausios rities amerikiečių ir importuo
tų gėrimų .,. pfcįžiausias pesirinjFĮmae deginės ir vyno. 
l(S-55 LOTBTS BLVD. RięHMONp HRL N. Y

Telefonas: Vlrgtaia 3*3644

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

SPAUDOS KIOSKAS
J. PASUKOMIS

KARLONAS
FUNERAL HOME 

280 CHESTNUT STREET 

NEW BRITAIN, CONN.

Tel. B A 9-1181

LAIKRODININKAS

Auksas - «Msbrn« - deimantai

9408 Jamaica Avė. 
Weodhaven 21, N. Y. 

VI 7-2573

Long Island 
statome įvairaus dydžio 
naujus namus, kuriuos 
galima tuoj įsigyti. Pri- 
taam užsakymus pasta* 
tyti pagal pirkėjo pagei
davimus ant mūsų arba 
pirkėjo žemės. Statybą 
atliekam sąžiningai pagal 
susitarimą už labai pri
einamą kainą. Visais rei
kalais kreiptis pu staty
bininką Andrių Arinoną 

T«L &16 AN 1*2864


