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Seniai taip aiškiai nekalbėta apie persekiojimus
Popiežius apgailestavo kard. Wyszynskio neišleidimą, tikėjimo varžymus totalis- 
tiniuose režimuose; pasisakė už taiką, kuri vykdytą teisingumą ir laisvę tautom

VIENAS DIALOGAS SU KOMUNISTAIS
Kun. Morton Hill, S.J., pasakoja savo įspūdžius iš ame
rikiečių kunigų dialogo su "socialistais"

VIETNAMAS- 
amerikiečiam 
nusibodo?
Harris anketos rado, kad 

šiuo metu Vietnamo bombar
davimą remia 48 proc., priešin
gi 37 proc. Liepos mėnesi bu
vo 59 prieš 25, birželio 67 
prieš 18.

Visiškos pergalės Vietname 
siekia 20 proc., pasitraukimo 
iš karo 13 proc. Prezidento 
Johnsono vykdomi karo eigai
pritaria 31 proc. birželio mėn. 
buvo 46 proc.

Jei tai atvaizduoja opiniją 
teisingai, tai karas amerikie
čiam nusibodo. Ne tik dėl va
romos propagandos, bet ir dėl 
kritikos dabartinei karo stra
tegijai. kuri saugoja, kad prie
šui nebūtų padaryta per dide
lių nuostolių ir susilaiko nuo 
svarbių taikinių bombardavi
mo; kuri matė ir informavo 
apie sovietinių raketų bazių 
statybą, bet nuo jų bombarda
vimo susilaikė, iki bazės bus į- 
rengtos ir galės Amerikos lėk
tuvus šaudyti.

116:106
P. Vietnamo parlamentas 

116-106 balsais spalio 3 pa
tvirtino rugsėjo 3 rinkimų duo
menis. Prieš tai demonstraci
jas rengė budistų vadas Thich 
Tri Quang ir studentai, reika
laudami, kad rinkimai būtų pa
naikinti.

(Stebėtojui iš šalies gali at
rodyti nesuprantama Vietnamo 
gyvenimo eiga: karas eina bet 
kraštas randa sau galimą pra
bangą rengti rinkimus; karas 
eina, o tuo tarpu studentai ne 
tik studijuoja, bet rengia de
monstracijas prieš vyriausybę: 
karas eina, o budistų vadas re
mia vyriausybės opoziciją, kuri 
siekia su priešu susitarti —tai 
tas pats Quang, kurį ambasa
dorius Lodge globojo savo at
stovybėje nuo Diemo teismo 
už valstybės išdavimą!).

PRANCŪZIJOJE — komunis
tai sustiprėjo

Savivaldybių rinkimu antras 
sekmad., spalio 1, dar labiau 
parodė. kad komunistai lai
mėjo daugiausia. Iš 1.772 ren
kamų atstovų jie gavo 97 ar
ba 41 daugiau, nei turėjo; gaul- 
listai gavo 180 arba 18 dau
giau. nei turėjo; kairiųjų fede
racija (susiblokavusi su komu
nistais) gavo 444 arba 11 ma
žiau. Daugiausia neteko vidurio 
grupės — 45 atstovų.

— Arkansas valstijoje išaiš
kėjo automobilių vairavimo lei
dimų pardavinėjimas už pini
gus — parduota apie 10,000.

Vyskupu sinode rugsėjo 30 
popiežius Paulius VI Įvertino si
nodą kaip naują priemonę Baž
nyčios vienybei ir solidarumui 
išreikšti. Suminėjo trejopos 
šios dienos rūpesčius: kardino
lo Wyszynskio ir kitų neišleidi
mą bei Bažnyčios persekioji
mus “kai kuriose valstybėse”, 
krikščionių vienybės naujus 
ženklus, taikos pastangas.

Kaip naują krikščionių vie
nybės ženklą minėjo ortodoksų 
patriarcho Atenagoro pramato- 
mą ši mėnesi atsilankymą į Ro
mą. Taikos reikalui pakartojo 
savo skatinimą dėl Vietnamo ir 
dėl vidurinių rytų. Tačiau pa
brėžė. kad “taika negali būti at
skirta nuo teisingumo ir viešo
sios tvarkos ar nuo laisvės pilie
čiam — kaip asmenim ar kaip 
valstybėm”.

Stipriausias buvo pasisaky
mas dėl Bažnyčios persekioji
mu, kuriuos minėjo kaip sa
vo pirmąjį rūpestį:

“Pirmas rūpestis tai kai ku-
rių sinodo narių nebuvimas. 
Kai. kurie buvo sulaikyti ligos. 
Kiti buvo sukliudyti, nes ne
gavo civilinės valdžios leidimo. 
Šiem mes siunčiame savo ge
riausius sveikinimus ir linkėji
mus.

“Pastariesiem, o ypačiai kar
dinolui Wyszynskiui, Varšuvos 
arkivyskupui, o su juo ir kardi
nolui Wojtylai. Krokuvos arki
vyskupui. bei Lenkijos vysku
pam. kurie iš solidarumo nevy
ko į Romą be savo primo. mes 
siunčiame ypatingai nuoširdžius 
sveikinimus.

“Tai darome ne be didelio 
apgailestavimo, kad buvo su
daryta kliūtis tokiai nekaltai 
kelionei ir kad Bažnyčiai yra 
sudarytos neteisingos sąlygos 
įvairiuose kraštuose, kur teisė
ta jai .laisvė tebėra paneigta, 
kur Bažnyčia yra neteisingai 
įtarinėjama, moraliai ir teisi
niu keliu spaudžiama ir kur 
vykdoma žiauri antireliginė 
veikla.

“Jūs žinote, garbingieji bro
liai, kaip labai katalikų gyveni
mui reikalingiausi dalykai yra 
kai kuriuose kraštuose apribo-

.— Amerika suteikė Libanui 
paramos 500,000 dol. — mo
kyklai įrengti. Paaiškėjo, kad 
tokios mokyklos ten visai nėra. 
Pora pareigūnų iš AID (Agen- 
cy for International Develop- 
ment) suimti.

Rob. Kennedy opinijoje pralenkė 
Johnsoną

ti — tiek organizaciniai, tiek 
veiklos dalykai, ir sąmoningai 
varžomi iki laipsniško sunaiki
nimo. Bandymo valanda — il
go ir skausmingo bandymo — 
sunkia našta slegia daugeli 
krikščionių bendruomenių.

“Tai parodo pasauliui, kaip 
laisvės principai, kurių privalo 
modernioji civilizacija. — nė
ra nuoširdžiai vykdomi kai ku-

KETURI NEI DU NESUSIKALBĖJO -
Sovietų ministeris Gromyko 

po pasikalbėjimų su Amerikos, 
Anglijos, Prancūzijos ministe- 
riais išvyko į Maskvą. Pasikal
bėjimai nieko konkretaus ne
davė Vietnamo klausimu. Pa
likta laikui veikti — stiprinant 
Vietname komunistų puolimus, 
Jungtinėse Tautose kritiką A- 
merikos politikai, pačioje A- 
merikoje plečiant propagandą 
prieš LBJ politiką Vietname iki 
tos politikos sabotažo. Tuo tar-

Pavergtų Europos Tautų Seimas posėdžiavo rugsėjo 19. Dešinėje matyti Lietuvos delegacija: V. Sidzikauskas, V. Vaitie
kūnas, J. Audėnas, Pr. Vainauskas

SVETLANA apie
Svetlana Alleliueva spalio 2 

televizijoje pasakojo, kad da
bartinė Sovietų valdžia ją ver-

....— Prez. Johnsonas įsakė, 
kad Baltuosiuose Rūmuose 
svarstant Vietnamo bombarda
vimo klausimus dalyvautų jung
tinio štabo atstovas.

J. Gavin siūlomas j prezidentus

riose valstybėse, kuriose vy
rauja autoritetinė, dažnai to- 
talistinė, praktiškai religijai 
priešiška valdžios forma.

“Tad juo labiau mes turime 
palankiai vertinti tas bendruo
menes, kuriose Bažnyčios buvi
mas ir veikla gali reikštis at
virai ir laisvai. Mes turime 
jausti juo didesnę vienybę su 
savo broliais, kurie negali iš- 

pu ta opinija formuojasi palan
kesnė Maskvai ir Hanoi nei A- 
merikai.

Keturių ministerių daugiau 
kalbėta vidurinių ryty reika
lu. Nei Maskva nei Washingto- 
nas nerodė noro pasitraukti iš 
pozicijų, kuriose jos buvo ne
paprastos J. Tautų sesijos me
tu, kada buvo svarstomas Iz
raelio — arabų karas. Tačiau 
nei VVashingtohas nei Maskva 
nesuinteresuoti reikalą spausti,

dabartinį režimą
tė įsijungti į “politinę veiklą”, 
prieš išleisdama su vyro pele
nais į Indiją. Svetlana pažadė
jo, kai grįš. Bet tai ir buvo 
viena iš priežasčių, kodėl ji ne
grįžo. Dabartinį režimą ji ver

ANGLAI gyvena šnipą šnipais
Anglijoje atgaivinta Harold 

Philby istorija. Jis buvo anglų 
saugumo pareigūnas, buvo laik
raštininkas. iki pabėgo į Mas
kvą. Dabar gyvena Maskvoje, 
jo sūnus iš Anglijos jį Mask
voje aplankė, su juo prie Krem-

....— Šen. M. O. Hatfield, Ore
gono resp. liberalas, pasiskel
bė, kad remtų į prezidentus 
gen. James M. Gavin. buvusį at
stovą Paryžiuje, kuris dabar 
kritikuoja prez. Johnsono poli
tika Vietname.

N. Jersey respublikonai nu
tarė remti Rockefelleri i pre
zidento kandidatus.

— Amerikos bažnyčiose mi
šios ištisai anglu kalba prasi
dės nuo spalio 22. 

pažinti savo tikėjimo laisvai, 
bet kurie savo tylia kantrybe 
ir krikščioniška stiprybe, tvir
tai. kartais herojiškai, laikosi 
su Kristum ir Jo Bažnyčia”. 
(Popiežiaus Pauliaus VI tie pa
reiškimai galima suprasti kaip 
atviras išpažinimas, kiek buvo 
sėkmingos slaptos diplomati
nės derybos tarp Vatikano ir 
komunistinių režimų.).

tegul laikas veikia 
skubinti. Chr. Sc. Monitor ver
tinimu, greičiausiai bus sutar
ta siųsti J. Tautų stebėtojus i 
vidurinius rytus “padėties iš
tirti”. O tai reiškia delsti.

Tuo tarpu Egiptas kariniais 
konfliktais su Izraeliu siekia, 
kad nebūtų delsiama; kad J. 
Tautos būtų priverstos imtis 
sprendimo prieš Izraeli, kuris 
siekia okupaciją įamžinti ir lai
mėtoje teritorijoje savus žmo
nes kolonizuoti.

tino kreipimu atgal nuo “pa
žangesnių reiškinių", kurie bu
vo prasidėję Chruščiovo lai
kais. Svetlanos išleista knyga 
“20 laiškų ...” tebuvęs noras 
išsakyti savo pergyvenimus. Ji 
rašysianti kitą knygą, kurioje 
leisis į dabartinio režimo kri
tiką.

liaus nusifotografavo. Tai ir 
davė progą informuoti, kad 
Philby išbuvo aukštose parei
gose Anglijoje ir sykiu per 30 
metų šnipinėjo Sovietam. Jo 
dėka buvo įspėti kiti sovieti
niai šnipai Anglijos diplomatai 
Guy Burgess ir Donald Ma - 
clean ir suspėjo pabėgti Į Mas
kvą.

Ryšium su atgaivintom kal
bom apie sovietinius šnipus 
Anglijoje keliami du klausi
mai: kokioje nesaugioje padė
tyje yra Anglijos saugumas, o 
kad Philby išsilaikė 30 metų 
nesusektas, tai turėjo būti ku
ris aukštas asmuo, jį dengęs. 
Kas tas asmuo, kuris tarnau
ja ne Anglijai ir lig šiol nesu
imtas?

'■Aš dalyvavau — rašo kun. 
Morton Hill, S.J., (The Tablet 
rugsėjo 21) socialistų moksli
ninkų konferencijoje tema “Ka
talikybė ir socializmas” New 
York Hilton, norėdamas pažin
ti katalikų marksistų dia
logą. Aš jį pažinau ir niekad 
neužmiršiu.”

“Dalyvavo du kunigai —ku
nigas James Gorman iš Ken- 
tucky ir kun. Peter Riga iš 
Kalifornijos. Abiem gausiai plo
jo socialistai mokslininkai. Pir
mininkaująs Robert Cohen iš 
Bostono universiteto, narys ko
munistų oficialios mokyklos 
New Yorke marksistinių studi
jų instituto, kurio direktorius 
yra Herbert Apotheker, —krei
pėsi į kun. Gorman kaip į “sa
vo gerą draugą”.

“Abudu kunigai minėjo po
piežiaus Pauliaus nurodymus 
apie “Tautų evoliuciją”, bet nu
tylėjo Šventojo Sosto nurody
mus apie maldą ir gyvenimo 
reformą”.

“Abudu kunigai, atrodė, su
tinka su socialistų mokslinin
kų svarbiausiu siekimu — pa
keisti žmogaus aplinką, ne pa
tį žmogų. Ir nė sykio neužsi
minė apie Bažnyčios vaidmenį 
pakeisti pačiam žmogui, apie 
žmogaus sumoderninimą, apie 
žmogaus sudvasinimą, apie di
desnės meilės nešimą į pasau
lį — apie meilę visai ir nebuvo 
užsiminta.”

“Abu vyrai rėmė pilietini

LENKIJOJE — automobiliu al
kis

Prieš 10 metų Lenkijoje bu
vo 40.000 automobilių — pusė 
jų buvo valdžios. Dabar 245, 
000; valdžios rankose yra 30, 
000. Automobilių alkis yra di
delis, bet automobilio kaina ne 
pagal uždarbį. Mercedes - Benz 
iki 19,000 dol. (Amerikoje to
kia mašina 4,000), prancūziš
kas Renault 14.000, Volksvvage- 
nas iki 15.000, nors oficialiai 
tik 5.600 dol. Benzino galonas 
1 dol. O vyr. inžinierius mė
nesiui uždirba 250 dol.

KENNEDY pralenkė Johnso
ną?

Gallupas rodo, kad šiuo me
tu šen. R. Kennedy lenkia pre
zidentą Johnsoną kaip demo
kratų kandidatas 1968 rinki
mam. Už Kennedy 39 proc.. 
už LBJ 37. Goldberga 8. 
Ilumphrey 6. McNamarą 5. 
Sugretinus tik du. už Kenne
dy 51. už LBJ 39. neapsispren
dę 10.

Gegužės mėn pirmavo LBJ: 
už jį 49. už Kennedy 37: lie
pos mėn tau už LBJ 45. už 

Kennedy 39 

neklusnumą Vietnamo karo rei
kalu ir buvo nuomonės, kad 
būtinos socialinės reformos, 
kurios rūpintųsi vargšų žmo
nių padėtimi, tegali ateiti tik iš 
šalies, ne iš dabartinės “jėgos 
santvarkos”; kad neturtingasis 
imasi revoliucinių veiksmų tei
singai; kad dabartinė jėgos 
santvarka turi būti pašalinta ir 
nuversta prieš ją kovojant 
laiškais, teismų sprendimais, 
pilietiniu neklusnumu".

“Iš tikrųjų kun. Riga apibū
dino Bažnyčią kaip “tarptau
tinį socializmą”. Dar daugiau: 
kun. Riga buvo nuomonės, kad 
pagrindinė sąlyga dialogui esąs 
pasiryžimas rizikuoti ir “giliau
siais įsitikinimais”.

“Mano reakcija į šį vadina
mą katalikų — marksistų dia
logą buvo nusivylimas. Aš jau
čiau, kad už tokių dialogų pa
sisekimą reikia sumokėti pa
grindinėm teologijos tiesom. 
Mano akyse pirmas ir pagrin
dinis šv. Dvasios vadovauja
mos Bažnyčios tikslas yra pa
keisti žmogų. Dvasinis daly
kas yra pirmesnis. Rūpestis 
aplinka yra iš tikrųjų taisingas 
ir pagrįstas, tačiau Bažnyčia sie
kia jos pakeitimo keisdama 
žmones, kad jie išmoktų mylė
ti bendruomenę. Marksistų pir
masis siekimas yra sukurti ge
resnę aplinką, ne geresnius 
žmones, ne geresnę bendruo
menę, ne daugiau meilės į- 
nešti į gyvenimą ...”

“Aš jaučiau, kad jie (tie ku
nigai) antraeilius dalykus pa
verčia pirmaeiliais.”

“Tai tokia kaina už dialogą”.
A

Kunigo Morton Hill, S. J., 
čia aprašytas įspūdis iš Ameri
kos teologų-marksistų dialogo, 
panašus kaip prof. A. Macei
nos, kada jis prieš porą metų 
nagrinėjo Europos teologų ir 
marksistų surengtus dialogus. 
Kreipdamas dėmesį į tokį pat 
teologų nuslydimą nuo savo ti
kėjimo pagrindo ir jam prie
šingų marksistinių tezių pri
ėmimą, jis stebėjosi: “Skaitai 
žmogus šiuos sakinius (katali
kų teologų pareiškimus) ir gal
voji: kokia dvasia yra apsėdu
si mūsų dienų teologus, kad jie 
šitokias mintis ugdo ir jas vie
šai tarptautiniame suvažiavi
me reiškia, nesibijodami bū
ti apšaukti minkštapročiais!"

Jų atliekamą rolę ir jų liki
mą jis vertino popiežiaus Pi
jaus XI žodžiais: “Jei apsigavu
sieji prisidės prie komunizmo 
pergalės jų šalyje, jie pirmieji 
bus aukos jų pačių klaidos”.

Čekoslovakijoje 
valo rašytojus
Komunistų partijos centro 

komitetas prieš savaitę išmetė 
iš partijos kai kuriuos nukrypė
lius rašytojus: romanistą Ludo- 
vik Vaculik, 41 metų, dramos 
rašytoją Ivan Klimą, 36 m., 
kritiką A. J. Liehm už “pažiū
ras, nesuderinamas su partijos 
nario pareigom”; nutarė iš
mesti iš centro komiteto ro
manistą Jan Prochazka. 38 m., 
už “klaidas literatūrinėje veik
loje"; nutarė rašytojų sąjungos 
laikraštį Literarni Noviny ati
duoti kultūros ministerijos cen
zūrai. nes jis “ėmė darytis plat
forma pažiūrom, priešingom 
Čekų komunistų partijai".

— Amerika pažadėjo Izrae
liui 36 bombonešius. — pra
nešė Jevvish Press.

— Jewish Press įspėjo, kad 
rugsėjo 28. kad SNCC (Student 
Non-Violent Coordinating Com- 
mittee) yra patekęs į rankas 
“juodosios jėgos", kuri pasmer
kė Izraeli ir sionizmą Ragino 
žydus pasitraukti.



DARB ĮNINKĄS 1967 m., spalio 3 d-, nr. 65

Liet. Bendruomeneje veikia 53 mokyklos
....JAV L.B. švietimo tarybos 
pirmininko Jeronimo Ignatonio 
sutrumpintas pranešimas tary
bos suvažiavime rugsėjo 23-4 
New Yorke.

Mano pareiga painformuoti 
jus apie dabartinę padėtį, at
liktus darbus ir suplanuotus 
darbus.
STATISTINIAI DUOMENYS

.1966-67 mokslo metais JAV 
veikė 53 mokymo Įstaigos (dar
želiai, pradžios, aukštesniosios 
mokyklos) su 3849 mokiniais 
ir 319 mokytojų.

Vaikų darželių yra 3: du 
Chicagoje su 69 mokiniais ir 
4 mokytojais, vienas Clevelan- 
de su 20 mokinių ir 2 mokyto
jais.

Pradžios mokyklų yra 43 
su 3199 mokiniais ir 236 moky
tojais.

Lietuvių kalbos kursų 2 su 
144 mokiniais ir 16 mokyto
ju-

Aukštesniųjų mokyklų 4 su 
355 mokiniais ir 42 mokyto
jais.

Pedagoginis institutas su 62 
mokiniais ir 19 mokytojų.

2. vaikų darželiai veikia A- 
merikos švietimo institucijų pri
pažinimu Chicagoje ir vienas 
Clevelande savanoriškai moky
tojų suorganizuotas privačiai 
savuose namuose. Prie dides
niųjų mokyklų veikia 4 vaikų 
darželiai, kurių mokinių skai
čius Įrašytas i bendra mokyk
los mokiniu sąstatą.

11 lituanistinių mokyklų vei
kia normaliu pamoku metu, pa
naudojant kasdien skiriamų 
tautinių kalbų pamokoms lei
džiama laiką 30 min. Visos ki
tos dirba šeštadieniais. •

Lietuvių kalbos kursais laiko
mos Ateities Atžalyno ir Tėviš
kės evangelikų parapijos sek
madieninė mokykla.

šv. Antano Kennebunkport, 
Maine, aukštes'nioji lituanisti
nė mokykla veikia kasdien nor
malių pamokų metu, kitos 3 
yra šeštadieninės. Prie kai ku
rių lituanistinių mokyklų vei
kia atskiros aukštesniosios mo-

kuriose mokosi 3849 mokiniai, dirba 319 mokytoj y

Kas pasisekė ir kas nepasi
sekė įvykdyti savo kadencijos 
metais, trumpai aptarsiu at
skirai.
Apjungti .. .

Pagrindinis čia uždavinys— 
surinkti žinias apie visas mo
kyklas ir jas įjungti į Lietu
vių Bendruomenės organizaci
ją. Šis uždavinys įvykdytas 90 
procentų. Visos mokyklos įsi
jungė, laikosi išleistų nuostatų, 
teikia žiniaraščius, palaiko ry
šius, išskyrus dvi — kurios vei
kia Bendruomenės vardu, bet

su švietimo taryba ryšių nebe
laiko.
Pakelti ir sustiprinti...

Tam pasirinkau šį planą!
— Išsiuntinėjau visom mo

kyklom bendras programas. Pa
gal programas sudarytos trum
pos statistinės žinios ir pagal 
jas prašomi atsakymai. Kai mo
kyklos vadovybė prašoma ži-, 
nias teikti skyriais ir turi prog
ramas, savaime suprantama, 
kad mokytojus jau Įpareigoja 
programų laikytis ir siekti nu
rodomo lygio. Pagal susirašinė

jimus ir gaunamas žinias 80 
proc. mokyklų laikosi tos tvar
kos, siekia, išeiti programas, 
vadovaujasi švietimo tarybos 
nurodomais vadovėliais.

— Visoms lituanistinėms 
mokykloms buvo išdirbtos 
bendros mokslo pažangumo 
knygelės, mokyklos baigimo 
pažymėjimai ir atestatai ar mo
kyklos lankymo pažymėjimai. 
Šie, kad ir nedidelės reikšmės 
formalumai, bet jie nejučiomis 
mokyklas tempia ir skatina 
siekti geresniu rezultatų.

DUOSIM JUM KUNIGI ŽITKŲ, TIK NEŠAUKIT
NEPRIKLAUSOMYBES

kyklos klasės.
VEIKLOS UŽDAVINIAI

Imdamasis švietimo tarybos 
pirmininko pareigų pagrindi
niam uždaviniam atlikti pasi
rinkau šį kelią:

— Apjungti visas lituanisti
nes mokyklas ir sudaryti vie
nalytę lituanistinio švietimo 
sistemą.

— Pakelti ir sustiprinti li
tuanistinį švietimą visose vei
kiančiose mokyklose.

— Užbaigti vadovėlių paruo
šimą ir juos pagerinti. Parū
pinti mokykloms kitų pagelbi- 
nių mokymo priemonių.

— Parūpinti mokyklinio am
žiaus vaikams skatinių.

— Lietuvių Bendruomenę 
mokyklose ir jaunimo organi
zacijose pristatyti ir juos į- 
jungti į LB prieauglių.

Pastebėta Lietuvos okupanto 
sustiprinta veikla užsienio lie
tuviam ir užsienio spaudai klai
dinti. Apie tai prašneko lais
vųjų lietuvių spauda ir išryš
kino kai kuriuos naujus sovie
tinės taktikos ženklus bei prie
mones.

"Lietuva laisva";
N. Lietuvoje rugsėjo 20 J. 

Kardelis okupanto propagandą 
pavadino “klaidinimo mašina”, 
kuri išgalvoja visokiausių bū
dų. Šiuo metu “bando sudary
ti iliuziją, kuria priversti kar
toti, kaip papūgos, visi okupa
cinės mašinos pareigūnai: ‘Lie
tuva laisva'.

Taigi “laisva”, ir jūs nešau
kit -apie nepriklausomybę.

Šia kryptimi jau veikia ir

SPAUDA

lietuvių komunistinė spauda A- 
merikoje.
Nekalbėkit apie nepriklauso
mybę:

Naujienos rugsėjo 22 veda
majame tai iliustruoja pavyz
džiais: “Sovietų imperialistinės 
valdžios agentai Vilniun nuvy- 
kusiems turistams ir‘naujų po
litikos kelių’ siekiantiems jau
niems politikieriukams, gero
kai su jais išsikalbėjus, pataria 
daryti įtakos vyresniesienms, 
kad savo spaudoje visai nekal
bėtų apie Lietuvos nepriklau
somybę. Nurodėme, kad sovie
tų valdžia jau išsiuntinėjo in
formacijas ir sovietų imperia
lizmui palankiai spaudai".

“Šių metų rugsėjo 15 d. Chi

cagoje leidžiama Vilnis jau pa
rašė straipsnį apie Lietuvos ne
priklausomybę .. .Straipsnis įti
kinėja skaitytojus, kad jie ne
siektų nepriklausomybės, bet 
jis pavadintas “Krepšininkam 
iš Lietuvos sugrįžus”. Apie 
krepšininkus beveik nieko ta
me straipsnyje ... Straipsnis 
taip pavadintas, kad atkreiptų 
nekaltų skaitytojų dėmesį, o vė
liau pačiame straipsnyje aiški
nama, kad neverta siekti ne
priklausomybės’’.
Štai jums ir kitas vardas . . .

★

Lietuviu Dienose rugsėjo nr. 
J. Vaisiūnas str. “Komunistinė 
meškerė naivioms žuvelėms 
gaudyti” rašo apie pasikeiti
mus sovietų spaudoje, kurią 
leidžia lietuviam laisvame pa
sauly. Buvo lig šiol Tėvynės 
balsas, dabar jį pakeitė Gimta
sis kraštas. Juos lygindamos, 
Lietuvių Dienos kelia aikštėn 
pasikeitusią taktiką. Rašo:

“Vadinamas ‘kultūrinių ry
šių su užsienių lietuviais komi
tetas’ Berlyne keletą metų lei
do laikraštpalaikį. pavadintą 
‘Tėvynės balsu’, o iš tikrųjų ko
munistinę meškerę pagaut nai
vioms žuvelėms. Jo redakcija, 
taip pat ir jo bendradarbiai, 
buvo daugiausia anonimai .... 
Beveik visas laikraščio turinys 
buvo užsienio lietuviu ir jų 
veiksnių dergimas. Pavergtos 
Lietuvos gyvenimas buvo pie
šiamas perdėtai rožinėmis spal
vomis. įvairiais sufabrikuotais 
rašteliais ir laiškais buvo sten
giamasi inkriminuoti, jų termi
nu tariant, ‘demaskuoti’, likvi
duoti tie laisvojo pasaulio lie
tuviai. kurie tik kuo nors pasi
reiškė prieš Lietuvos okupan
tus — rusus komunistus. Tas 
lai k rast pala i kis  nieko ne
laimėjęs. nuo šių metų pra
džios sustabdvtas.”

MOKYKLŲ VIZITAVIMAS
Dabartinis mokyklų vizitavi

mas turi visai kitokį atspalvį 
nei normaliais mokyklos veiki
mo laikais. Daugiau paskata 
vaikams, nors dalinai ir mo
kytojui. Pagal galimybes aš 
pats aplankau mokyklas, pasi
klausau pamokos, paskatinu, 
padrąsinu mokytojus ir moki
nius. Mokyklom vizituoti švie
timo Taryba dar paskyrė mo
kytoją Stasį Rudį, gerą ir pri
tyrusi pedagogą, kuris šiais me
tais aplankė visas Chicagoje 
veikiančias mokyklas, išskyrus 
Donelaičio mokyklą. Mokyklų 
vizitavimas turi keleriopą tiks
lą. Pirmiausia — patikrinti mo
kytojų darbą ir tuo būdu kelti 
lituanistinio mokymo lygį, už
tikrinti tėvus ir visuomenę, 
kad mokyklose darbas vykdo
mas visu rimtumu ir tėvų pa
stangos nėra bevertės. Užinte- 
resuoti mokyklos tėvų komi
tetai gali atvykti ir sužinoti 
apie savo mokyklos padėtį.

MOKYTOJŲ PARUOŠIMAS
Dabartinėse lituanistinėse 

mokyklose dirba dauguma se
nosios kartos mokytojai. Jų pa
tirtis ir pasiruošimas labai įvai
rus — pradedant dvimečiais 
kursais ir baigiant pedagoginiu 
institutu ir universitetu. Jų 
visų galimybės labai ribotos. 
Dauguma iš jų dirba kitą dar
bą. o tik šeštadieniais talkina 
mokykloms. Patiems mokyto
jams savo akiratį praplėsti ar 
įžvelgti į naujas orientacijas 
mokyklose — nėra galimybių. 
Vienintelė priemonė mokytojų 
konferencijos ar studijų savai
tės. Savo kadencijos metu pra- 
vedžiau 5 mokytojų konferen
cijas (3 Chicagoje ir 2 New 
Yorke) ir vieną studijų savai
tę. Tenka pripažinti, kad tai 
buvo viena iš veiksmingiausių 
priemonių mokslo lygiui pa
kelti organizacijos rėmuose. 
Ypatingai plačiai . išdiskutuota 
daugel rūpimų mokyklos darbo 
problemų mokytojų studijų sa
vaitėje. Gaila, kad kai kurios 
mokyklos šią studijų savaitę ig
noravo ir joje nedalyvavo. Da
lyvavo viso 70 mokytojų.

Šios kadencijos metu yra iš
leista visiem 8 skyriam lietu
vių kalbos pratimai, Chicagos 
aukštesnioji lit. mokykla savo 
iniciatyva ir galimybėmis iš
leido 4 vyresniosiom klasėm 
liet, kalbos pratimus.

Kitos pagelbinės mokslo prie
monės, kaip žemėlapis, skaid
rės, atskiriem dalykam prati
mai — ateities darbai. Tik dėl 
skaidrių susitarta su Kanados 
mokytojais. Jie jas paruoš.

(Bus daugiau)

Tel. HY 7-4677
MENAHAN STREET — Ridgewood, n. y. 11237

Foto VYT. MAŽELIS
• vestuvės: spalvota ir juoda balta (gali vyk

ti ir j kitus miestus)
• portretųra
• meno darbų nuotraukos ir kiti foto patar

navimai

Daug sutaupysi pirkdamas per SPARTĄ radiją, radio- 
consoles, color ir kt. TV, tapė recorderiai, patefonai, fono
grafai, įv. skaičiavimo mašinos, cash registeriai, rašomos 
mašinėlės visomis kalbomis. Visi gaminiai Telefunken, 
Grundig, Zenith, Burroughs, Olympia, Royal, etc. Kata
logus ir informacijas gausite tik pranešę savo adresą — 
J. L. GIEDRAITIS, I0 Barry Dr., E. Northport, N.Y. I I73I

sTšmpieninis *uq
DIREKTORIUS ; DR. JOKŪBAS J.

menu-

97-9 Mg. fM

1016SCH LEI FER'ROADA
-------- HILLSIDE , N-07205 =-2—2=

tglefoncis: :289-6878 , CODf 2OJ

LAISVES ŽIBURYS
Radio programa lietuvių ir anglų kalbomis 

sekmadieniais, 9-10 vai. ryto
VVHBI 105.9 FM banga

Išlaikoma lietuvių radio klubo narių mokesčiais, 
aukomis ir skelbimais.

62-15 69th PI., Middle Village, N.Y. 11379
Vedėjai:

ROMAS KEZYS — TW 4-1288
ANTANAS MAŽEIKA — VI 5-6332

Nauja New Yorko mieste — parduodami 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 —
6I-05 39+h AVĖ., WOODSIDE, N.Y.

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

Namų pirkimo, pardavimo, apdraudos ir visais reikalais kreipkitės į

Insurance - Real Estate
JOHN ORMAN AGENCY

Pildomi miesto, valstybės ir federalinės valdžios mokesčių (Income 
Tax) pareiškimai. — Tel. Vlrginia 6-1800.

110-04 Jamaiea Avenue Richmond Hill 18, N. Y.
Tel. Vlrginia 6-1800

NEW YORK CH1CAGO

LITAS Investing Co., Ine.
Paskolos — geromis sąlygomis.
Aukštos palūkanos už indėlius.

86-01 114th Street Richmond H i II, N.Y. 11418 — (212) 441-6799
6755 S. VVestern Avenue Chicago, III. 60636 — (312) 476-2242

“Jo vieton išleistas ‘Gimtasis 
kraštas’, dabar jau nebe anoni
miškai redaguojamas, leidžia - 
mas Vilniuje, išeinąs kas sa
vaitę. Anas buvo skirtas tik iš
eivijai, ir Lietuvoje jo niekas 
nematė, šis gi esąs skiriamas 
visiems lietuviams ir galimas 
prenumeruoti Lietuvoje. Girdė
ti, kad ten net raginama už
prenumeruoti ar siuntinėti sa
vo giminėms bei pažįstamiems 
užsienyje”.
Jūsų pažįstami tegu kalba į jus:

“Nuostabus ‘Gimtojo krašto’ 
taktikos pakeitimas, palyginus 
su “Tėvynės balsu” rašytojų at
žvilgiu: ten buvo dedama dau
giau pavergto krašto autorių ir 
jų kūrinių, čia — atvirkščiai 
— daugiau laisvojo pasaulio. Ir 
kas dar įdomu: iš pavergto 
krašto deda tik tuos rašytojus, 
kurie iki šiolei buvo užkišti už- 
pečkin. niekur neturėjo teisės 
spausdintis, trefni, komunizmui 
nenaudingi ir nereikalingi.”

“Iš tokių aukų paminėtini 
poetai Vincas Stonis (kun. K. 
Žitkūs) ir Alfonsas Keliuotis. 
Vincas Stonis — populiariosios 
dainos ‘Gražių dainelių daug 
girdėjau ...’ autorius, pamaty
tas ir paskaitytas, nėr abejonės, 
skaitytojui gali už širdies 

(nukelta į 4 psl.)

LIUDOS MIKULSKYTES 
įvairių moteriškų 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 Woodhaven, N.Y. 11421

— Tel. 849-7240 —

HAVEN REALTY
Real Es+a+e • JOSEPH ANDRUSIS • Insurance 
Apdraudimas gyvybės, namų, automobilių, baldų ir k. Narnų par
davimas, apdraudos, IncomeTax užpildymas. Mutual Funds — Pi
nigų investacijos.

Kasdien nuo 9 iki 8 vai.; Šeštadieniais iki 6 vai. popiet.
87-09 Jamaiea Avė., Woodhaven 21, N. Y. Tel. VI 7-4477

VINTER GARDEN TAVERN
Ine.

VYTAUTAS BELECKAS 
Savininkai

Salė vestuvėms ir kitokioms pra
mogoms. Be to, duodami polai do- 
tuviniai pietūs. Pirmos rūšies lie
tuviškas maistas prieinama kaina.

1883 MADI80N 8TREET 
BROOKLYN 27, N.Y. 

(Ridgevood)
T«i. EVenjreen 2-6440

SIDABRINIO VARPO KEPYKLA 
Silver Bell Baking Co.

Lietuviška ir eurapietiška duona ir pyragai 
Šventėms, vestuvėms bei pokyliams tortai 

DALIA ir ALBERTAS RADSUCNAS. snv.
38-38-40 8TAGG STREET BROOKLYN, N. Y. 11206

Telefonai STagg 2-5938



ButinM* Office GL 2-2923

by FRANCI8CAN FATKERS

DARBININKAS S

Edttoriai Office GL 5-7291. * 

THE WORKER mtie cowri«ko 
Eina nuo 1915 metų. 

1951 sujungė AMERIKĄ, LD8 organą DARBININKĄ ir LIET. ŽINIAS 
Stnįud rl—» poetooe paM at Brooldyn Ptot Office . .

^BROOKLYN, N. y. 11221 JAV Liet. Bendruomenes trejų metų darbai

PuMtehed Mmi-WMkty eiceaoE tai&y WMka and Joty and Firri In August 

Prenumeratos kaina S7.00 — Sutecription per year $7.00 

Laikrašti tvarko REDAKCINE KOMISIJA.
Stralpanlua Ir 'cnrMnourfurrllTT redakcija talao savo nuožiOra. Nenaudoti stralpanial 
taupomi ir. gražinami autoriams pntint Pavarta pasirtoyti straipsniai neMtinal 
HkslMda redakcijos nyoiynnį. Už skelbimų turini Ir kalba redakcija neatsako.

Kokios daromos pastangos puoseleti lietuvių kultūrą gu kviečia, stengiasi, kad cent
ro valdybos atstovas dalyvau
tų. ’ ‘

c. Sritiniai suvažiavimai. Cen
tro valdyba šių metų pradžio
je sukvietė bendruomenės dar
buotojų suvažiavimus ■ New 
Yorke ir Los Angeles. Suvažia
vimai buvo sėkmingi ir nau
dingi bendruomeninei veiklai 
gyvinti.

d. JAV LB Tarybos rinkimai. 
Rinkimai praėjo sėkmingai. Te- . 
kalba skaičiai: 1961 rinkimuo
se dalyvavo 4649 balsuotojai, 
1964 — 7566,1967 — 9133.

e. Ryšiai su apygardų ir apy
linkių valdybom. Ryšius su a- 
pygardų ir apylinkių valdybom 
centro valdyba palaiko bendra- 
raščiais, raštais ir asmeniškais 
kontaktais. Tarpsesijiniame lai
kotarpyje centro valdyba iš
siuntė 12 bendraraščių.

NEBAIGTI DARBAI
• Centro valdybos veikla nesi

baigia su vienos valdybos ka
dencijos pabaiga, ji tęsiama ki- 
tps valdybos. Du dideli pradė
ti vykdyti darbai teks įgyven
dinti kitai valdybai.

a. Kultūros kongresas. JAV 
ir Kanados lietuvių III-sis kul
tūros kongresas įvyks š.m. lap
kričio 23-26 Chicagoje. Kong
resinę programą nustatyti ir 
ją įvykdyti rūpinasi PLB kul
tūros taryba. Kongresą lydės 
kultūriniai parengimai: litera
tūros vakaras, kompozitoriaus 
Dariaus Lapinsko muzikinių — 
dramos kūrinių pastatymas ir 
Čiurlionio galerijoje sutelktų 
dailės kūrinių paroda.

Kongreso rengimui vadovau
ja Marija Rudienė.

b. Šokių šventė. JAV ir Ka
nados lietuvių III-ji tautinių šo
kių šventė įvyks 1968 liepos 7 
Chicagoje. šventei repertuarą 
paruošė Lietuvių tautinių šo
kių institutas.

Tautinių šokių šventės ko
mitetui sudaryti centro valdy
ba pakvietė Tarybos narį dr. 
Leoną Kriaučeliūną.

Trijų metų darbą baigėme. 
Dirbdami vadovavomės princi
pu: sutelkti visus lietuvius į 
sąmoningą bendruomenę tau
tinei gyvybei išlaikyti ir Lie
tuvai laisvės siekti.

Centro valdybos vardu reiš
kiu padėką tarybos prezidiu
mui: Vytautui Volertui, dr. Ele
nai Armonienei, dr. Petrui Vi
leišiui, dr. Broniui Nemickui ir 
Jonui Šlepečiui, visiem tary
bos nariam, apygardų ir apy
linkių valdybom, centrinių in
stitucijų nariam ir talkininkam 
už nuoširdų bendradarbiavimą. 
CV vardu reiškiu padėką spau
dai ir radio valandėlių vado
vybėm už talkininkavimą mū
sų uždavinių vykdyme.

Asmeniškai dėkoju centro 
valdybos nariam M. Rudienei, 
Z. Dailidkai, J. Ignatoniui, J. 
Jurkūnui, J. Paštukui, M. Šim
kui, V. Kleizai, K. Januškai ir

(tęsinys iš pereito nr.)

KULTŪRINĖM VERTYBĖM . 
IŠSAUGOTI

Tauta ar jos dalis tol yra 
gyva, kol pajėgia kurti kultū
rines vertybes. Lietuvių tautos 

, dalis gyvenanti svetimuose 
kraštuose, rodo didelį kultūri
nį veržlumą ir yra atsiekusi 
stebėtinai didelių laimėjimų. 
Kūrybai skatinti reikia kūrė
jams moralinės ir materialinės 
paramos. Moralinės paramos 
negailime, bet remti materia
liai, sudaryti sąlygas kūrybi-

Tikėjimas ir jaunimas
Thomas E. Murray, JAV ato- Skautų Sąjūdžio leidžiamo žur- 

minės komisijos narys, 1955 nalo “Mūsų Vytis” numery Fil. 
kalbėdamas Amerika*; airių is- s. Vytenis Statkus tarp' kitko 

' —niam darbui dar nepajėgiame.
Reikia tikėtis, kad kultūros 
fondas, įvykdęs pirmąjį didelį 
uždavinį lituanistiniam švieti
mui, bus pajėgus ateiti į tal
ką ir lietuviui kūrėjui.

Centro valdybai rūpėjo ne 
tik skatinti kūrybai, bet ir mū- 

_ sų kultūrines vertybes išsau
goti.

a. Pasaulio lietuvių archyvas. 
Jau šešeri metai, kai centro val
dyba perėmė į savo globą Pa
saulio lietuvių archyvą. Trejus 
metus centro valdyba nuomo
jo archyvui patalpas ir visą lai
ką neša archyvo išlaikymo fi
nansinę naštą.

Šiuo metu archyvui išlaiky- 
nes patalpas duoda Tėvai Jė
zuitai, nereikalaudami atlygini
mo. Kitas susidariusias archy
vo išlaidas apmoka centro val
dyba.

Nuo archyvo įsisteigimo jį

primena:
“Skautybė, palikdama savo 

nariams visišką religinio gyve
nimo formų laisvę, griežtai- rei
kalauja, kad skautas būtų tikin
tis. Dievo buvimo pripažinimas 
išplaukia iš skautybės realaus 
ir praktiško pobūdžio. Pripa
žindamas faktą, kad Dievas yra, 
skautas visą Savo gyvenimą re
mia pagrindiniu viso materiali
nio ir dvasinio gyvenimo, pra
du, kuris logiškai kyla iš pa
saulio santvarkos priežastingu
mo pažinimo. Dievo buvimo 
pripažinimas skautui yra pačios 
pagrindinės visokios buities 
realybės pripažinimas, atsirė- 
mimas į absoliutų pagrindą nu
statant savo santykius su ap
linka ir jos apraiškomis, maste
lis gyvenimo apraiškoms ver
tinti, absoliutus moralės krite
rijus. Kasdieniniam gyvenimui 
tai duoda viduinę ramybę, 
stovumą ir mažina asmens 
dinius konfliktus.

“Skautybė nepasitenkina 
strakčiu, filosofiniu Dievo 
vimo pripažinimu, bet reika
lauja iš nario pasirinktos ir 
priklausomos religijos dėsnių 
praktikavimo kasdieniniame gy
venime,' tos religijos dėsnių 
gero pažinimo ir aktyvaus da
lyvavimo religinės bendruome
nės gyvenime. Skautiškas idea
las siekiu religinį gyvenimą su
lieti su kasdieniniu gyvenimu 
taip, kad jie taptų vienuma, 
kad skauto gyvenimas išpažįs
tamos religijos dėsniais taptų 
natūraliu gyvenimo būdu.

“Skautybė yra aktyviai teis
tinis sąjūdis, kuris yra iš prin
cipo priešingas ir nesuderina
mas su ateizmu, materializmu, 
indiferencializmu. Tas faktas 
yra gerai žinomas ir skautybė 
yra draudžiama, slopinama ir 
persekiojama visų ateistinių re- 
žimų, nors savo organizacijom 

* jie dažnai pasisavina kai ku
riuos jiems naudingus skauty- 

Naujausiame t Akademinio bės bruožus ar elementus.”

torikų surengtame pobūvyje, 
pastebėjo: “Mes meldžiamės ar
ba mes žūname”. Pasiremda
mas savo patirtimi ir stebėji
mu, kas atominių tyrinėjimų 
yra pasiekta ir kur jie toliau 
veda, Thomas fc. Murray at
kreipė dėmesį į tris dalykus: 1. 
žmogausjankoš gali paleisti to-

na iš jo kontrolės ribų; tos 
jėgos griaunamojo veiksmo 
žmogaus protas negali net ap
imti, kol realiai neišgyveno pa
čios katastrofos; 2. nėra jokios 
garantijos ir negali būti jokio 
tikro susitarimo, kad žmonės 
vieni prieš kitus tos baisios jė
gos nepanaudotų; jau dabar vie
na pasaulio dalis tyko, kad ga
lėtų kitą sunaikinti: 3. iš to ne
tikrumo ir baisios grėsmės išei
ti vieno žmogaus jėgų nepa
kanka; jam reikalinga Dievo 
Apvaizdos parama, kuri turi 
būti mūsų maldų išprašyta. 
“Mes maldaujame arba žūna
me”.

Melsti Dievą ne visi nori ir 
ne visi Jį tiki. Daugiau pasiti
kima technikos laimėjimais ir 
fizinėm, o ne dvasinėm jėgom, 
pamirštant, kad medžiaga turi 
būti palenkta dvasiai. Sukei
tus vertybes vielom, sukama 
savižudos keliu.

pa- 
vi-

ab- 
bu-

tvarko — Vincentas Liulevi- 
čius.

b. Kultūros ir istorijos mu
ziejus. Muziejaus organizavimo 
klausimas buvo iškeltas kul
tūros kongrese. Centro valdy
ba pradėjo šį uždavinį vykdyti, certus, vaidinimus, programos

Muziejui patalpos numato
mos praplėstuose Tėvų Jėzuitų 
namuose.

c. Čiurlionio galerija. Galeri
joje sutelktame meno kūrinių 
fonde, skirtame nepriklauso
mai Lietuvai, yra 130 lietuvių 
dailininkų meno kūrinių. Iški
lus ginčui tarp Čiurlionio gale
rijos steigėjų ir tuolaikinių ga- pastatyti talentingo kompozi- 
lerijos administratorių, 
kūrinių fondas atsidūrė 
juje.

Galerijos steigėjams 
šant, centro valdybos iniciaty;- 
va ir nuoširdžia Tėvų Jėzuitų 
parama meno kūrinių fondas 
apsaugotas ir sparčiai ugdomas. 
Į sudarytą Čiurlionio galerijos 
globos komitetą įeina ir cent
ro valdybos atstovas.

Globos komiteto pirmininku 
yra JAV LB tarybos narys ku
nigas Jonas Borevičius, S.J.

b. Sovietinių konsulatų rai-kės ribose, būtų išgirsti ir pa
matyti tik savos apylinkės lie- kalu centro valdyba su raštais 
tuvių. Todėl centro valdyba kreipėsi į JAV valdžios parei- 
bendraraščiais ir raštais ragino gūnus, per radijo valandėles ra- 
apylinkių ir apygardų valdybas gino lietuvius rašyti komisijos 
rengti literatūros vakarus, kon-

ršpildytojais kviečiant iš kitų 
vietovių menininkus ar meni
nius sambūrius.

Centro valdyba ne kartą tal
kino apylinkių valdybom suda
rant parengimam 
programas.

Centro valdybos 
kultūros kongreso

menines

meno 
pavo-

pra-

KULTŪRINEI VEIKLAI 
SKATINTI

Centro valdybai rūpėjo, kad 
meninių vienetų pasirodymai 
ar atskirų kūrėjų darbai nelik
tų tik jų gyvenamos apylin-

nariam laiškus prieš tų konsu
latų atidarymą.

c. Pasitarimai. Jau anksčiau 
minėta, kad centro valdyba da
lyvavo veiksnių konferencijo
je New Yorke. Gegužės mėn. 
— “Gražinos” operos pastaty
mo proga, centro valdyba su
kvietė j Chicagą atvykusius

PLB 
valdybos, Kanados LB krašto 
valdybos, Vliko, Alto ir JAV 
LB centro valdybos atstovus in
formacinio pasitarimo. Pasitari
me dalyvavo Lietuvos atstovas 
Washingtone Juozas Rajeckas, 
generalinis konsulas dr. Pet
ras Daužvardis, PLB valdybos 
pirm. Juozas Bačiūnas, Kana
dos LB krašto valdybos pirm. 
Ant. Rinkūnas JAV LB centro 
valdybos atstovai ir chicagiš- 
kiai Vliko nariai.

d. Ryšiai su Altu. Centro val
dyba palaiko nuolatinius ryšius 
su Alto valdyba. Nerašytas su
sitarimas nesiveršti i darbą, ku
rį vykdo kita institucija, bet 
imtis tų uždavinių, kuriuos rei
kia vykdyti, bet nėra vykdy
tojų, išsivystė į Alto vadovy
bės ir centro valdybos nuošir
dų bendradarbiavimą.

e. Pareiškimai. Lietuvos oku
panto atstovų ypatingai perša
mas vadinamasis kultūrinis 
bendradarbiavimas su paverg
ta Lietuva sukėlė nerimą lietu
vių visuomenėje. Šiuo klausi
mu centro valdyba padarė du 
viešus pareiškimus, aiškiai pa
sisakydama prieš okupanto a- 
gentų siūlomą kultūrinį bend
radarbiavimą.

rūpesčiu diplomatinės tarnybos, 
metu bus

toriaus Dariaus Lapinsko du 
muzikiniai — draminiai kūri
niai: “Karalius Mindaugas’ 
“Maras”.

ir

LIETUVAI LAISVĖS 
SIEKIANT

Lietuvai laisvės siekimo dar
be centro valdyba sutartinai 
veikė su laisvinimo darbu be
sirūpinančia Amerikos Lietu
vių Taryba.

a. Vasario 16-sios minėjimai. 
Kas metai centro valdyba ben- 
draraščiais ragina apylinkių ir 
apygardų valdybas rengti vasa
rio 16-sios minėjimus. Apy
linkių valdyboms kreipiantis 
parūpina Vasario 16-sios mi
nėjimam kalbėtojus bei rezo-* 

liucijų tekstus.

A. Mažeika LB Tarybos sesijoje rodo žurnalus, kur skleidžiama klaidinga informacija apie Lietuvą.
Nuotr. V. Maželio

ji užmiršo vaikus.
(Bus daugiau)

Yra tėvų, kurie leidžia vai
kui eiti iki pavojaus krašto, 
kad jį pamokytų. Gal reikia pa
mokyti ir didelį vaiką, žmoni
ją, kad ji gyva tegali būti savo

.'t
 •

Nuotr. V.

Tikėjimo ir maldos reikalą 
ne vienas pro pirštus praleidžia. 
Mūsų dienų jatmime tai irgi pa
sireiškia. Laimė, tai tik mažu
mos nuomonė. Džiugu paste
bėti, kad lietuviškose jaunimo 
organizacijose religijos klausi
mas neišskiriamas iš bendros 
programos.

O. NENDRĖ

JO RANKA
(18) — Viešpatie, juk tai stebuk- 

Už penketo kilometrų yra las> — susigraudina pabėgėlė iš 
Kauno.

Vilkstinė keliauja visą naktį. 
Bėgliai džiaugiasi, kad nemato 
lėktuvų. Vietomis senyvi vokie
čiai kasa apkasus. Bėgliai kal
ba, kad vokiečiai nepasiruošė 
savo žemėje sulaikyti priešo.

— Vargšai seniai, dabar nak
timis turi ruošti įtvirtinimus. 
Jei raudoniesiems pasiseks įkel
ti koją į Vokietiją, tai eis kaip 
vėjas tokiais gerais keliais. Be
matant pasieks Berlyną! — kal-

tas, bandykime ten! — sako 
vienas. Jie visi traukia ten.

— Melskitės, kad mus pra-
leistų! — sako pabėgėlis iš Vil
niaus.

Jurkys-su Jonu atvažiuoja 
pirmieji prie stovinčio sargy
binio.

— Ar turite leidimą sienai

šia sargybinis Joną.

— Atrodo, galime sudaryti 
didelę vilkstinę. Negerai, nes 
iš lėktuvo gali apšaudyti. Suk
siu į šalį, kai pamatysiu mažą 
keliuką, — kalba Jurkys žmo
nai. 1

— O gal kas pažįstamų ar gi
minių ten važiuoja? Visai neto
li, gal sustos, pažiūrėkime — 
prašo Anelė.

• — Kad taip jau nori, galiu 
prisivyti! — sutinka Antanas.

Pasiviję vilkstinę, pamato, 
kad pabėgėliai gudai. Daug gu
dų pabėgėlių pravažiavo prieš 
porą mėnesių pro Jurkių sody
bą. Seniai, moterys ir vaikai. 

' Gudų vilkstinė sustoja poil
siui. Jonas užkalbina malonų 
senelį.

— Ar lietuvių pabėgėlių ne
teko matyti?

— Buvo, bet jie pasuko kitu 
keliu! — atsako gudas.

Nesuspėjome pasumti. Jurkys
Mes galime apsimokėti produk
tais! — sako Jonas.

— Gal lašiniais? — giedrėja
vokiečio veidas.

— Stenkimės traukti už El
bės. Mūsų klebonas pasakojo, 
kad Vokietiją iki Elbės užims 
komunistai, — sako pabėgėles

— Jei jums patinka, mes su- nuo Alytaus.
tinkame! — ramiai kalba Jo- —Išvažiavom iš Lietuvos, tai 
nas. — Kiek reikia?

Jurkys ištraukia puspaltį. Vo
kiečio veidas nušvinta.

— Tegul visi važiuoja. Ven
kite didžiųjų kelių! Policija ga
li reikalauti leidimų! — nuošir- giau vežimų judančių tuo 
džžai pataria sargybinis. čiu keliu.

galime keliauti nors { pasaulio 
kraštą, — kalba Anelė Jurkie
nė, laikydama ant kelių.savo 
mažąją Marytę.

Prašvitus jie pamato dau- 
> pa

r Jurkys palieka gudus ir Jo
no sekamas savo vežimą suka į 
laukų keliuką. Oras labai malo
nus, saulės spinduliai malo
niai glamonėja benamius, tik 
tolimas ir neaiškus patrankų 
aidas jiems primena tikrovę. 
Staiga išgirsta lėktuvo urzgimą. 
Kilstelėjęs galvą, Jonas pama
to iš debesų išnyrančius plieni
nius paukščius. Dėdė vežim'ą 
sustabdo obelies šešėlyje.

— Jonai, važiuok po anuo 
medžiu, šešėlyje vežimo iš lėk
tuvo nepastebės! — sako dėdė.

— Visur mūs tykoja mirtis. | 
Ji lekia ant kulkos, grana-j 
tos, bombos, patrankų sviedi-j 
nių... O žmogus stengiasi ją j 
apgauti, — mąsto Jonas su-j 
stabdęs savo vežimą. j

Lėktuvai sukinėjasi padangė-1 
je, paskui neria žemyn. Pasi-j 
girsta kulkosvydžių tratėjimas.!

— Didįjį kelią apšaudo, —| 
mąsto Jonas. |

Lėktuvai' kyla virš debesų ir j 
išnyksta. Mūsų bėgliai vėl ra-| 
gina arklius ir juda tolyn nuo| 
Lietuvos. *

s

— Netoli nukeliausime jeif 
tokiu greičiu judėsime, — at-f 
sidūsta Jurkienė. |

— Reikės važiuoti naktį.* 
Plieniniai sakalai nematys!— f 
ramina žmoną Antanas. f

— Naktį jie pakabins švie-f 
sas ir šaudys! — liūdnai kalbai 
Anelė.

— Kelias tai ne miestas, kiek 
jiems reikėtų žibintų! — tvir
tina vyras.

Jurkių vaikai tyliai kiūto ve
žime. Mažoji Marytė ramiai 
miega motinos glėby. Kaziukas 
sėdi labai nelaimingas ir žiūrit 
į Juliuką.

— Labai noriu valgyti, —sa
ko Kaziukas.

— Pakentėk, kai sustos, 
duos! — ramina ji Juliukas.

Motina' nugirsta vaikų žo
džius, jai suspaudžia širdį, kad:

kalu. Svarstant Sovietų konsu
latų steigimo klausimą JAV 

valdžios viršūnėse, centro val
dyba raštais valdžios pareigū
nam pageidavo, kad konsula
tai nebūtų steigti. Klausimo 
svarstymą užsienio reikalų ko
misijoje staigiai perkėlus Į 
ankstesnę data, centro valdy
ba telefonu kreipėsi i radijo 
valandėlių vedėjus, prašydama 
raginti lietuvius rašyti komisi-

ORGANIZACINIAI DARBAI 
IR RŪPESČIAI

Centro valdyba turi rūpintis, 
išsiplėsti ir i tas lietuvių gyve
namas vietoves, kuriose dar 
nėra organizuotos Lietuvių 
bendruomenės apylinkės.

a. Apylinkių organizavimas.
Apylinkėm organizuoti ir ap

skritai organizaciniam darbam 
talkinti prie centro valdybos 
pakviestas Algis Regis. Jo pa
stangom buvo įsteigta Auksinio 
Trikampio ir atgaivinta Pitts- 
burgho apylinkė.

Vakarų ir Chicagos apygar
dų valdybos šiomis dienomis 
pranešė apie numatomas suor
ganizuoti naujas apylinkes tų 
apygardų ribose esančiose lie
tuvių kolonijose.

b. Ryšiai su organizacijomis.
Centro valdyba sudarė lietu
vių organizacijų kartoteką. Jo
je yra apie 500 organizacijų 
valdybų adresai. Organizacijų 
sukakčių, suvažiavimų ar kito
kių iškilmių proga centro vai- talkininkam A. Regiui ir S. 
dyba siunčia sveikinimus ir, jei- Šiaučiūnui.



Pearsonas
(2)

busimasis Ko- Ii prisidėti prie nusiginklavimo 
pasiūlymų, ir reiškia griežtą pa-

jų oru Į Zambiją ten pare
miant šlubuojanų Kenneth 
Raundas ūkį ir tokiu būdu įga
lint pulti savo kaimyną, Rode- 
ziją.

Kai Anglijos nūn. pirminin-

kinti Rodezijos nepriklauso
mybės ir perdavė visą reikalą 
J. T. saugumo* tarybai, Kana
dos valdžia oficialiai sveikino, 
kad saugumo taryba nutarė 
pritaikyti ypatingas sankcijas 
Rodezijai. Tuomet Pearsonas 
parėmė U.N.I.CJE.F. žiaurią ak-

Kiti du min. pirm. Pearsono 
paskirti yra minėti Jean Mar- 
chand — imigracijos ministeris 
ir Gerard PeUetier — užsienių 
reikalų min. Paul Martin padė
jėjas parlamento reikalam. J. 
Marchand buvo direktorius Ka
nados “Taikos instituto”, žino
mo komunistų fronto. G. PeUe
tier atvirai .susirišęs su komu
nistais ir jų veikla.

Kas darosi su Pearsono libe
raline valdžia aiškiausiai pa
vaizdavo prof. Frank UnderhiU, 
svarbiausias 1933 Regina So- 
cialist Manifesto steigėjas, ku
ris taip apibūdino 1965 rin
kimų rezultatus: “Daug žadąs 
ženklas yra tas, kad pagaliau 
Mr. Pearson turi savo partijo
je Ottawoje grupę dinamiškų 
jaunų prancūzų-kanadiečių li
beralų, kurių socialinės ir eko
nominės idėjos yra kairiosios. 
Šiuo laiku yra aišku visiem, iš
skiriant fanatiškus šalininkus,^ 
kad liberalai ir N.D.P. turi 
siekti koalicijos, jeigu norima 
išvengti pakrikimo mažumos 
valdžioje”. Šitie “dinamiški jau- Tshombės sukurta Katangoje. 
ni prancūzai — kanadiečiai li
beralai”, kurie jau seniai kriti
kavo liberalinę Ottawos val
džią, kam ji per daug paleng
va suka marksizmo kryptimi, 
dabar užima pozicijas, iš kur 
jie galės reikalus pagreitinti 
pagal savo norą. Kadangi N.D. 
P. partijos socialistai mato, 
kaip jų draugam socialistam 
geriau sekasi liberalinės val
džios viduje, negu jiem, mažu
mos grupei, palaikančiai val
džią, spaudimas didėja sujung
ti liberalus ir N.D.P. To viso 
rezultatas gali būti, kad Mr. 
Pearson Įeis Į istoriją kaip Ka
nados revoliucijos Kerenskis.
Kanados kariuomenė pasauliui 
valdyti?

Aišku, kaip Nobelio premi
jos laimėtojas, min. pirm. Pear
sonas puolasi visur, kur tik ga-

PADĖKA

Todėl nenuostabu, kad Lester 
Pearson toliau aiškina savo 
straipsnyje, jog keletas J. T. 
narių, įskaitant Kanadą, esą 
linkę suorganizuoti “nuolati
nę policijos grupę tarptautinei 
taikai ir tvarkai palaikyti”. Jis 
pataria organizuoti tą jėgą 
formaliai ne J.T. rėmuose, bet 
veikiančią pagal J. T. pareika
lavimus ... Faktiškai yra rei
kalinga, kad J. T. Įsteigtų tarp
tautinę taikos palaikymo jė
gą pagal visai naujus potvar
kius, tos pajėgos sudėtis turėtų 
būti apginkluota ir treniruota 
tik tam tikslui, operuojant pa
gal iš anksto nustatytus prin
cipus ... ši grupė būtų įpa
reigota vykdyti tik J. T. spren
dimus”. Pagaliau Mr. Pearson 
užbaigė sakydamas: “Kanada 
yra ypatingoje pozicijoje imtis 
iniciatyvos ... Ji pageidauja iš
vystyti bendradarbiavimą su ki
tais J. T. nariais šiuo svarbiu 
reikalu; su jais surasti būdų, 
kaip pajėgiau J. T. galėtų veik
ti šioje srityje...” Tą patį va
karą, kada Mr. Pearsono Įsta
tymas sujungti Kanados gink
luotų pajėtų rūšis buvo priim
tas Ottawoje, Peter Trueman, 
Kanados sąjungos J. Tautom 
remti pirmininkas, komentavo: 
“Jeigu šis minėtas ginkluotų 
pajėgų sujungimas bus Įvykdy
tas, Kanada bus vienintelis 
kraštas pasaulyje, kurios armi
ja atitiks J. T. taikės išlai
kymo pajėgų reikalavimus.”

Parama Rodezijos teroristam?
Kitas faktas dar rodo Kana

dos posūki Į kairę: Anglijos 
min. pirm. H. Wilsonas negalė
tų rasti geresnio padėjėjo pa- 
klupdyti prieškomunistinei Ro
dezijai kaip kad yra Lester 
Pearsono valdžia. Mr. Pearson

Šių metų 53-čioji Lietuvių 
diena Įvyko Lakewood, Pa., 
rugpiūčio 13. Lietuvių visuo
menei, ypač Pennsylvanijos 
Schuylkill lietuviam, ji nepa
prastai reikšminga. Suvažiavi
mas atnaujina savas lietuviškas 
tradicijas,. sustiprina medžiagi
nę pagalbą savom labdaros, 
mokslo, švietimo bei auklėjimo 
Įstaigom.

Pastarųjų tarpe yra ir Šv. 
Kazimiero seserų vienuolynas. 
Jau kelioliktas metas kaip jis 
susilaukia skirtos dalies surink
to pelno. Dėl to dera Kongre
gacijai šioje skiltyje išreikšti 

' giliai širdingą ačiū lietuvių vi
suomenei.

Lietuvių dienos rengimo ko
mitetui tariame ypatingą ačiū. 
Rengėjų uolumas remia mūsų 
reikalus. Ne menkesnį Įvertini
mo žodį skiriame gerbiamiem 
klebonam ir vikaram, kurie vi
suomet praveda paramos ke
lius | mūsų Įstaigas. Dėkojame 
visiem darbininkam ir šeimi
ninkėm; neišskiriame nė eilės 

' menininkų, kalbėtojų, progra
mos vedėjų nei pačių svečių- 
dalyvių, , kurių atvykimas pra
turtina iškilmės nuotaiką ir i- 
našą.

Lietuviškos širdies dosnumą 
branginame. Tos aukos lengvi
na medžiaginį rūpestį. Dažnai 
rūpestis nėra vienas, bet susi
jęs su galybe reikalų. Būkite 
tikri, geradariai, kad savo mal
dose visus prisiminsime. Mel
džiame Dievą duoti jums svei
katos, sėkmės darbuose ir rei
kalingų malonių tęsti toliau ge
rus darbus Dievo garbei ir ar
timo labui. Teatlygina Jums 
Dievas gausiai!

šv. Kazimiero Seserys
Vila Juozapo Marijos 
Newtown, Pennsylvania, 
18940

veiksmam prieš komunistus. 
Viena iš jo “taikos” programų 
yra siekimas “sujungti” visas 
Kanadoj ginkluotų pajėgų rū
šis. Yra jaučiamas stipriausias 
visų ginkluotų pajėgų pasi
priešinimas Pearsono planui su
kurti naują karinę pajėgą, kur 
net atskirų ginklų rūšių daliniai 
dėvėtų tą pačią uniformą. 1964 
gegužio 2 Pearsonas pasiaiški
no, ką jis manąs daryti, “Ma- 
clean’s Magazine”. Antrašte: ciją nutraukti pagalbą Rodezi- 
“Nauja policija" jis rašė: “Po 
to (J. T. “intervencijos” Liba
ne) J. T. ėmėsi intervencijos 
Konge, labai sudėtingos ir sun
kios bei naujos rūšies misijos, 
kur J.T. suvaidino svarbią ro
lę, gelbėdama naują valstybę. 
Be šios pagalbos ši nauja 
valstybė būtų žuvusi svetimos 
intervencijos ir anarchijos ban
gose”. Kaip matote, Kanados 
min. pirm, taikos sąvoka yra 
atvira agresija per J. T., agre
sija prieš pastovią antikomunis
tinę valstybę, kaip anoji

jos kaimų vaikam. Kanada net 
padeda treniruoti kariuomenę 
komunistinei Tanzanijai, kuri 
yra komunistinės Kinijos rytų 
Afrikos bazė. Iš jos eina visa 
komunistinė veikla per vidurio 
Afriką net iki Rodezijos sie
nos pagal Zambezi upę. Kanada 
treniruoja komunistinės Tanza
nijos aviaciją, o. Raudonoji 
Kinija — jos armiją.

Kad aiškiai parodytų savo re
voliucinį nusistatymą, Kanados 
valdžia leido Afrikos komunis
tų partizanų atstovam, k.a. te. 
roristų Zimbabwe African Na
tional Union pirmininkui Her- 
bert Chitepo, atvykti Į Kana
dą ir ieškoti kanadiečių pagal
bos savo žvėriškai politikai. 
Tuo pačiu laiku Pearsonas ne
sutiko Įsileisti garbingo Rodezi
jos ministerio, kuris norėjo 
viešai apginti Rodezijos bylą 
prieš tokius kaip skerdikas Chi
tepo. Chitepo keliavo plačiai 
per Kanadą,. padedamas religi
nių grupių, kurios kovoja prieš 
jėgos vartojimą Vietname, bet 
remia ją Rodezijoje. Chitepo 
visur pareiškė, kad sunaikin
ti Rodezijos vyriausybei jo ju
dėjimas remiasi teroru, prievar
ta, padeginėjimais ir kraujo lie
jimu. (Bus daugiau)

Kun. dr. Algirdas Olšauskas, 
iki šiol dirbęs pastoracijos dar
bą amerikiečių parapijose, nuo 
rugsėjo 12 perkeltas vikaro pa
reigom į šv. Kazimiero lietu
vių parapiją. Naujasis vikaras 
rugsėjo 24 pirmą kartą vietos 
lietuviam atlaikė giedotines 
mišias ir pasakė pamokslą.

Ona Gustienė nuo šio rudens 
pradėjo mokytojauti šv. Kazi
miero šeštadieninėje mokyklo
je, kurią šiais metais lanko 69 
mokiniai. Mokyklai vadovauja 
pedagogas Ignas Medžiukas.

Inž. Julius Jodelė išrinktas 
mokyklos tėvų komiteto pirmi
ninku. Iki šiol šias pareigas ėjo

Antanas Švežas-Lynn, prieš 
trejus metus buvo išvykęs Į 
Vokietiją tęsti medicinos studi
jų, kurias dėl emigracijos lai
kinai buvo nutraukęs. Studijas 
sėkmingai baigė ir parsivežė 
medicinos daktaro laipsnį. Iš
laikęs Kalifornijos valstijos eg- 

ir užsienio min. Paul Martin zaminus, dr. švežas planuoja žaras įvyks spalio 22 parapijos 
noriai pasiūlė pagalbą sunaikin- dirbti Los Angeles mieste. salėje ir kieme. Pramatoma 
ti Rodezijai, net gabenant alie- Santa Monica lietuvių tradi- daug Įvairių laimėjimų.—LX kongreso dalyvėm.

“Nuodėmingas angelas*’ suvaidintas Philadelphijoje. Vaidino Bostono dramos sambūris. Nuotraukoje matome ant
rojo veiksmo sceną. Darbininko pakviestas, tą patį veikalą sambūris vaidina Woodhavene, iv. Tomo salėje, spalio 8.

Nuotr. V. Gruzdžio

PHILADELPHIA. PA.
PabaHiečię koncertas rengia

mas lapkričio 4, šeštadieni, 
7:30~v.v. latvių klubo patalpo
se, N. 7 ir Spring Garden gat
vių kampas. Programą išpildys 
visų trijų tautų menininkai: es
tų sopranas Elen Parve Val- 
saar, Philadelphijos estų cho
ras, latvius atstovaus: sopra
nas Gunta Plasnieks ir latvių 
tautinių šokių grupė. Lietuviai 
pasirodys su smuikininke Bri
gita Pompolyte, Philadelphijos 
tautinių šokių grupe Žilvinu, 
kuriam vadovauja Viltis Puzi- 
nienė. Po programos šokiai. 
Bendru koncertu norime sutelk
ti lėšų bendram tų kraštų ne
priklausomybės sukakčių minė
jimui. Patartam bilietus iš anks
to Įsigyti, nes latvių klubo pa
talpos yra gana mažos.

Šv. Andriejaus parapijos sa
lė pradėta remontuoti. Darbas 
atliekamas ūkio būdu. LB val
dybos nario J. Skladaičio ini
ciatyva suorganizuota vyrų tal
ka, kuri rugsėjo 16 pradėjo sa
lės remontą. Dirbama tik va
karais. Arch. į. Stelmokas pa
taria, kur pagerinti salę, skulp
torius K .Valtys prižiūri' de
koravimą, staliaus darbam va
dovauja P. Makarauskas, dažy
mui — J. Klausa. Talkon jau 
atėjo J. Ardys, Adomonis, V. 
Bigenis, P. Didelis, G. Dragū
nas, J. Gvazdinskas, K. Kauli
nis, Morkūnas, V. Muraška, G. 
Surdėnas, P. Šidlauskas, J. 
Štarka, V. šuopys, V. šiurgž- 
da. Prie darbo prašomi prisidė
ti ir kiti, nes šioje salėje 
vyksta visas lietuviškas judėji
mas. Čia veikia šeštadieninė 
mokykla, sale naudojasi choras, 
tautinių šokių grupė. Parapijos 
klebonas kun. J. Degutis lau
kia ir piniginių aukų.

Prel. dr. V. Martusevičius su- 

cinis balius Įvyks spalio 7 Mira- 
mar viešbuty, Santa Monicay 
Calif.

Lietuviu Klubo, Long Beach, 
Calif., rudens vakaras įvyks 
spalio 21 Machinist Bldg. pa
talpose, Long Beach, Calif.

Šv. Kazimiero parapijos ba- 

tiko padėti jubiliejiniam nepri
klausomybės komitetui. Pas 
prelatą buvo atsilankę komite
to nariai J. Ardys, P. Ma- 
šalaitis, A. Gečys, šv. Jurgio 
parapijos klebonas prel. V. 
Martusevičius palaikys ryšius 
su bažnytine vyriausybe. Nu
matoma išrūpinti Pabaltijo 
maldos dieną Philadelphijos ar
kivyskupijoje, pamaldas kated
roje.

šeštadieninė V. Krėvės var
do mokykla rugsėjo 16 pradė
jo mokslo metus mišiomis šv. 
Andriejaus parapijos bažnyčio
je. Kun. J. Degutis pasakė pa
mokslą. šiemet mokyklą lanko 
arti 60 mokinių.. Šiais metais 
mokytojauja: D.
S. Kananavičienė, T. Gečienė, 
A. Rastenytė-Page, R. Ardienė.

Surdėnienė,

LIETUVIŲ DELEGACIJA PA
SAULINIAME KATALIKIŲ 

MOTERŲ KONGRESE
Pasaulinė Katalikių Moterų 

Organizacijų Unija, kuri apjun
gia visų kontinentų 36 milijo
nus organizuotų katalikių, šau
kia spalio 4-8 kongresą Romo
je. Lietuvių delegaciją sudaro 
Liet. Katalikių Moterų Orga
nizacijų Pasaulinės Sąjungos 
dvasios patarėjas prel. J. Bal- 
kūnas, valdybos vicepirminin
kė G. Kaneb, valdybos atstovė 
Unijoj ir Unijos Biuro narė B. 
Šlepetytė-Venckuvienė iš Pary
žiaus, Kanados Liet. Katalikių 
Moterų Dr-jos centro valdybos 
atstovė A. Sungailienė, Ameri
kos Kat. Moterų Sąjungos ats
tovės M. Mineiko 
nienė.

Kongreso tema: 
naujos žmonijos 
naujame pasaulyje. Kongreso 
atidaryme visų pavergtų tautų 
vardu kalbės B. Slepetytė-Venc- 
kuvienė. f kongreso sekretoria
tą pakviesta G. Kaneb. Tautų 
vakare A. Sungailienė tars pa
aiškinimo žodi ir paskaitys mal
dą iš Sibiro lietuvaičių malda
knygės, pritariant Clevelando 
kanklininkų ansambliui, va
dovaujant muz. O. Mikulskie
nei (Įgrota juostelė). Delegacija 
vežasi Lietuvos reikalus liečian
čią medžiagą, kuri bus Įteikta

R.

ir U. Raste-

Moterys — 
formuotojos

Dainavimą dėstys V. Bendžiū- 
tė, tautinius šokius — E. Ben- 
džiūtė. Vaikų darželiui vado
vaus D- Dfagūnienė, talkins G. 
Kreivėnaitė. Reikalui esant, mo
kytojam talkins V. Klemienė. 
Mokyklos vedėja bus R. Ar
dienė.

Praeitų metų tėvų komitetą 
sudarė: R. Dantienė, D. Norvai
šienė, K. Vasienė, V. Šalčiūnas 
ir J. Ardys, šiemet pasiūlyta tė
vų komitetą sudaryti iš 8 sky
riaus mokinių tėvų.

Kapt. J. Jurskis, praleidęs 
vienerius metus Vietname,sve
čiuojasi Philadelphijoje savo 
šeimos tarpe, prieš išvykdamas 
Į naują paskyrimo vietą. Malo
nu pažymėti, kad, ir būdamas 
Vietname, kapt. Jurskis buvo 
jautrus lietuviškiem reikalam 
ir savo aukomis iš Vietnamo, 
yra parėmęs ne vieną Philadel
phijos lietuvių užsimojimą.-

Arch. J. Stelmokas talkina 
nepriklausomybės jubiliejinių 
metų komitetui, ruošdamas 
projektus vinjetės laiškiniam 
popieriui ir pakvietimam Į 
1968 kovo 9 įvykstantį pabal- 
tiečių banketą.

Kariuomenės šventės minė
jimas bus gruodžio 2.

Lietuviu vyčių seimas 1968 
metais bus Philadelphijoje.

Moksleiviai ateitininkai rug
sėjo 24 buvo susirinkę pirmam 
rudens susirinkimui. Išrinkta 
nauja valdyba: R. Juozaitis — 
pirm., D. Vaškelytė — sekr. ir 
A. Salčiūnaitė — ižd. Nutarta 
suruošti šokius lapkričio 25 ir 
sukviesti jaunimą ne tik iš Phi
ladelphijos apylinkių, bet ir iš 
kitų netolimų miestų. AGč

JAUNIMO CENTRO STUDEN
TŲ ANSAMBLIO ŠOKĖJAI

Nuotr. apačioje, pirmoj ei
lėj iš kairės Į dešnę: S. Lisaus
kas, J. Lisauskas, .A. Rauchas, 
L. Valaitis, A. Jonikas. Antroj 
eilėj, R. Abromaitytė, B. Brie- 
dytė, R. Jonynaitė, B. BalČiaus- 
kaitė, A. Balčiauskaitė-Kane, 
L. Pupelytė, R. Pakeltytė, O. Ja- 
vaitė, ir E. Bradūnaitė. Trečio
je eilėje: A. Tamošiūnaitė, R. 
Barait, D. 'Bakaitytė, E. Kava
liūnaitė, .D. Reklytė, R. česai- 
tė ir A. Tamošiūnaitė. Ketvir
toje eilėj; R. Underys, J. šau- cytės, R. Tervydžio, S. Braz- 
lys, G. Bielskus, V. Valaitis, drio, J. Bradūno ir P. Prapuo- 
V. Jakštys. Nuotraukoje dar lenio.

VISI BENDROM JĖGOM STATYKIME

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

KĄ PASIRYŽO M E — ĮVYKDYSIME!
DABAR YPAČ REIKALINGA JŪSŲ AUKA

ŽEMES SKLYPUI PIRKTI

TĖVAMS PRANCIŠKONAMS BROOKLYNE (BUILOING FUNO) 
680 BUSHWICK AVĖ, BROOKLYN, N. Y. 11221

Siunčiu auką ............statybų fondui ir praAau jraiytl mane / mūsų
Seimą / mūsų mirusiuosius J:
□ Garbia fundatorius (81000)
□..Fundatorius (8100)

Pasižadu iŠ viso paaukoti ateityje statybų fondui

ADRESAS

(Viaotns aukoms atskaitoma mokesčiai (Tax deductible)

IŠ VISUR
— Mūšy Vytis žurnalo nau

jame numery telpa Aleksand
ro Flaterio, Donato Janutos ir 
Vytenio Statkaus straipsniai, 
šis numeris pristato Akademi
nės Skautijos Konspektui ruo
šiamą medžiagą.

— Filatelistų Draugija "Lie
tuva“ ruošiasi Lietuvos nepri
klausomybės atstatymo ir pir
mojo Lietuvos pašto ženklo iš
leidimo auksinio jubiliejaus pa
minėjimui. Kartu su New Yor- 
ko Lietuvių Filatelistų Draugi
ja 1968 vasario 16-18 ruošiama 
jubiliejinė pašto ženklų paroda 
Balzeko Muziejuje, 4012 So. 
Archer Avė., Chicago, III.

— Inž. Petras Jaunutis Dir- 
kis Australijos vyriausybės pa
skirtas inžinierių departamen
to direktorium Naujojoj Gvi
nėjoj. Jam pavesta šalyje pra- 
vesti atstatymo darbus. Inž. P. 
Dirkis Australijos vyriausybės___
1964 buvo deleguotas dalyvau
ti konferencijoje Londone ir
1965 Olandijoje.
....— Dail. Telesforas Valius 
šiais metais dėsto meną Wins- 
ton Churčhill Collegiate Insti
tute Scarboro, Ont., Kanado
je. Taip pat jis tęsia vakarines 
pamokas Central Tech mokyk
loje. Vasaros metu dail. T. 
Valius dėstė specialų kursą.

— Vytautas Yasus, Lietuvių 
Fondo teisinis patarėjas. Įsto
jo Į -Lietuvių Fondo narių ei
les įnešdamas 100 dol. Pažy
mėtina, kad V, Yasus yra A- 
merikoje gimęs ir augęs susi
pratęs lietuvis. Lietuvių Fon
do adresas: 6643 S. Maple- 
wood Avė., Chicago, III. 60629.

— Agronome Leokadija 
Braždienė, Chicago, III., Jauni
mo centro studentų ansamblio 
vadovė, per JAV generalini 
konsulą Montreaiyje yra gavu
si Richard d’Anjou, specialių 
Expo meno programų koordina
toriaus, kvietimą dalyvauti spa
lio- ,7 ir 8 Pasaulinėje paro
doje (Expo 67) su savo veda
mu ansambliu ir atstovauti ne
priklausomą Lietuvą. Progra
moje taip pat sutiko dalyvauti 
solistas Stasys Baras, komp. 
Darius Lapinskas ir baletinin- 
kai Violeta Karosaitė bei Jau
nutis Puodžiūnas. Tai bus ypa
tingai vertinga reklama Lietu
vai.

— Solistas Arnoldas Vokie
taitis dalyvavo Vl-to Lagūna 
Beach, Calif., Festivalio operų 
pastatymuose: rugsėjo 1-2 — 
Belą Bartok operoje ir rugsė
jo 8-9 Donižetti komiškoje o. 
peroje Don Pasąuale.

IEŠKOMAS
Ieškomas Edvardas Valan

čius, Lucijaus sūnus, 73 m. 
amžiaus. Turi apie jį žinių pra
nešti adresu: Rev. D. Pocius, 
St. Ann’s Rectory, 337 Wood- 
ward St., Jersey City, N. J., 
07304.

trūksta R. Kavoliūtės, D. Kon-

□ Amžinuosius narius (8500)
□ Rėmėjus (m**e«nė auka)



DARBININKAS 1W nu 3 ar. 65,

Ausys nukreiptos j visatą, šios milžiniškos “lėkštės” diametras 85 pėdos. 
Ji pagauna garsus, ateinančius iš žvaigždžių." Anglai turi 3 kartus didesnę 
“lėkštę” — radijo teleskopą Jodrell Bank.

Asteroidas grasina žemei

Mėsos sūdymas
Kiaules ūkininkai paprastai skirtingi Įrengimai mėsai rūky- 

skersdavo žiemą, gruodžio ar 
sausio mėn.. dažniausiai beko
nus žiemą, lašinines pavasario
pradžioje. Mėsa buvo susūdo- • tis. Užnemunėje — kieme tam 

reikalui sukalta lentinė būdelė 
(rūkinyčia) ar virš gyvenamojo 
namo lubų esąs kaminas-

Dzūkijoje mėsa nebuvo rū-

ti. . Žemaitijoje tam reikalui 
naudotas trobos centre buvęs 
kaminas, Aukštaitijoje — pir-

ma dideliuose skobtiniuose lo
viuose ar kubiluose, kurie bū
davo uždengiami lentomis ar
ba mediniu dangčiu. Dvi-ketu
rias savaites druskos sūryme

Kitą pavasarį pasaulio spau- 
ia bus pilna neraminančių 
naujienų: pavojus žemei iš erd
vės. Ikaru, asteroidas, gele- 
Bes, nikelio ir uolos gabalas, 
apie 1 mylia ilgumo ir pusė 
platumo, 1968 birželio 15 pri
artės prie žemės apie 4 milijo
nus mylių- Tai yra per daug 
arti, sako išminčiai.

Kas tie asteroidai?
Tokių dangaus kūnų kaip I- 

karas, kurių orbitos yra maž
daug apskaičiuotos, yra apie 
16,000. Jie turi savo orbitą 
apie saulę tarp Marso ir Jupi
terio. Jų didžiausias vad. Ceres, 
geležies ir nikelio gabalas, apie 
457 mylias ilgumo ir kiek ma
žiau platumo; Vesta — 240 
mylių diametras; Palas — 280 
mylių; Juno — 150 mylių. 
Tai yra tik keturi patys di
džiausi asteroidai. Spėjamą, 
kad jie yra sprogusios planetos 
liekanos. '' '
Asteroidai yra atsimušę į žemę

Arizonoje yra duobė apie 
1,5 myl. ilgumo ir 600 pėdų 
gilumo. Ten prieš maždaug 
30.000 metų nukrito asteroi
das (meteoritas). Siaurės Que- 
becke yra panaši duobė kaip 
Arizonoje, išmušta asteroido. 
1908 birželio 30 Sibire, Kras
nojarsko rajone, nukritęs me
teoras sunaikino viską per 60 
mylių aplink. 1948 rytų Afri
koje panašus geležies gabalas 
nukrito, sunaikindamas viską 
daug mylių aplink. Laimė jis 
nukrito tyruose, kur tik gyvu
lių bandos ganėsi. Estijoje, 
Ghuanoje, Brazilijoje, Grenlan
dijoje yra pastebimos meteorų 
atsimušimų vietos. Brazilijos 
meteoras, sveriąs 14,000 sva
rų. buvo iškastas ir padėtas 
muziejų. New Yorko gamtos 
muziejuje kiekvienas gali pa
matyti meteorą iš Grenlandi
jos. Jis sveria 36 tonas. Visas 
iš geležies.

Argentinos indėnai turi le
gendą, kad senais amžiais “ge
ležis, karštas geležis” lijo iš 
dangaus. Nurodė ir vietą: 600 
mylių Į šiaurės vakarus nuo 
Buenos Aires. Meteoritų tyri-

moma. čia įsisūrėjusi mėsa ir nėtojai pakasinėję surado dau-

ma-

kad

Nuotr. K. Cikoto

Darbininko skaitytojam iš
siųstos laimėjimų knygutės. 
Laimėjimų ištraukimas įvyks 
metinio parengimo metu spa
lio 8 d. šv. Tomo auditorijoje, 
vaidinimo pertraukos metu. Iki 
šiol knygučių šaknelių negrą
žinę kviečiami tai atlikti dar 
šią savaitę ir tokiu būdu daly
vauti laimėjimų traukime. Ad
ministracija taip pat visus 
kviečia pasigėrėti P. Vaičiūno 
pjese “Nuodėmingas angelas”. 
Pradžia 4 vai. popiet.

Atskirose etnografinėse Lie
tuvos srityse buvo naudojami

pasisūrėję kumpiai ir lašiniai 
būdavo rūkomi dūmuose.

lašiniai virimui buvo laikomi gybę meteorų skeveldrų, kurių 
lovyje arba sukabinti klėtyje didžiausias sveria 4,210 kilog- 
ant kartelių bei pirkios aukš- ramų, arba 4.5 tonas. Visa 
to palėpėse parišti po stogo sė geležies.
grebėstais. Vėliau buvo pastebėta,

ta visa apylinkė, vietinių
Y •- B boję “Campro dėl Cielo” (dan-

B gaus laukas) yra nusėta gele- 
B žinių meteoro skeveldrų ....

- '" ' B Jau 1779 buvo pastebėta, kad 
s / \ B tos apylinkės žemė buvo pa-
'B dengta paslaptingais akme- 

, B nirr.is. Vienas ežeras, Lagūna
.^B Negrą Juodasis ežeras), pagal 

~ ,, B geologu nuomonę, buvęs me-
B teorų iškastas.
B šv. Rašte, Jozuės knygoje, 

- " B skaitome, kad iš dangaus kren-
B tą akmenys sunaikino Izraeli- 
B tų priešus. Kad suminėtume'vi- 

\ ' B sus žinomus nukritusius meteo-
\ i “ >. B rus, reikėtų parašyti didelę

B knygą.
-"' V B Ar Ikaras rimtai grasina 

'B mum?„ 1 B Astronomai, kaip visados to-
B kiais atvejais, atsako labai dip- 
W lomatiškai: žemei nėra jokio

8, sekmadienį, 1 vai. popiet.
Religijos pamokos jaunimui, 

besiruošiančiam priimti sutvir
tinimo sakramentą ir lankan- 
tiem viešąsias pradžios mokyk
las (nuo 1 iki 6 skyriaus), bus 
spalio 8, sekmadienį, 2 vai. po
piet

Rožančiaus pamaldos. spalio 
mėnesį bus laikomos kiekvieną 
sekmadienį 3 v. popiet ir kiek
vieną penktadienį 7 vai. vak. 
— Koresp.

Kun. Leonardas J. Meck- 
wood, naujasis šv. Onos para
pijos vikaras, pareigas perėmė 
rugsėjo 14. Kun. klebonas ir 
parapiečiai sveikina naują dar
buotoją lietuviškoje parapijoje.

Kun. Leonardui J. Sabaliui, 
iki šiol dirbusiam pastoracijos 
darbą šv. Onos parapijoje, šau
nios išleistuvės suruoštos spa
lio 1 parapijos salėje.

■šv. Vardo draugijos 50-50 
klubo skiriamus laimėjimus rug 
sėjo mėn. laimėjo: $50.00 — 
Lennahan — nr. 10051; po 
$15.00: H. Bergman — nr. 
10132 ir M. James — nr. 
6471; po $10.00 laimėjo šie nu
meriai: 10177, 9962, 8685,
10077, 10082, 10111, 10103. Ki
tas laimėjimų traukimas įvyks 
spalio 9, bingo žaidimų metu.

Religijos pamokos jaunimui, 
besiruošiančiam prie pirmos 
komunijos ir visiem, lankan- 
tiem viešąsias pradžios ir 
aukštesniąsias mokyklas (nuo 
7 iki 12 skyriaus), bus spalio

pavojaus, bet, — (visada tas 
“bet”) —- yra tolima galimybė, 
kad kokia kosminė jėga gali 
išvesti Ikarą iš jo orbitos tuo 
momentu, kaip jis skris arti 
pro žemę, ir tuomet žemės 
gravitacinė jėga gali jį pa
traukti. Jis yra per didelis, kad 
sudegtų atsimušęs į žemės at
mosferą. Jis galėtų sprogti į 
daugybę gabalų, bet tuomet 
mum būtų kaip Izraelitų prie
šam ....

Atsakyti į šį klausimą gali
ma šitaip: daug kartų praeity
je meteorai atsimušė į žemę, 
todėl tas gali įvykti ir 1968 tai, kad nesukeltų 
birželio mėn.

Kas būtų jei Ikaras nukris
tų?

Mass. Institute of Technolo
gy matematikos studentai ap
skaičiavo su kompiuteriais: jei 
Ikaras kristų, tas įvykty 1968 bombos jį susprogdins, jei pa

taikys, bet vistiek daugybė ma
žų skeveldrų kris žemėn, čia 
jau pavojaus nebus: skeveld
ros sudegs atmosferoje. Tuo
met matysime nepaprastai gra
žų “ugnies lietų”, kai šimtai 
tūkstančių mažų meteorų ims 
degti apie 70-30 mylių virš že
mės.

birželio 19, 8 vai. 26 min. 
ryto (EDST). žinant apytikriai 
jo masę, jie apskaičiavo, kad 
jis, nukrisdamas 2000 mylių Į 
rytus nuo Floridos beveik vidu
ry Atlanto, išmuštų 15 mylių 
platumo duobę marių dugne, 
sukeldamas 100 pėdų aukštu
mo bangą, ši banga sunaikin
tų visus JAV rytų pakraščio 
miestus ir taip pat visą Angliją, Gal bendras pavojus kiek su-

Australas 'Bruce Wil*on stovi prie nukritusio meteoro. Svoris 6 
tonos. Visas iš geležies. Apie 100 panašių geležies gabalų rasta 
apylinkėje. Tai skeveldros milžiniško meteoro, kuris susprogo, 
patekęs į atmosferą.

Islandiją ię Europos pakraščius. 
Baisūs vėjai nusiaubtų Euro
pos, JAV ir Azijos kraštus ap
link visą žemės rutuli. Jei tas 
atsimušimas pakreiptų žemės 
ašį, kas yra labai galima, tai 
galėtų įvykti, kad, pav. Lietu
va atsidurtų pusiaujo zonoje, o 
Havajų salos ašigalyje! Arba 
visai priešingai.
Ar turime ginklą prieš šį prie
šą?

Atrodo, kad taip. Vienas aus
tralas fizikas sakosi girdėjęs iš 
labai slaptų šaltinių, kad JAV 
ir Sovietų Sąjunga labai slap- 

panikos 
žmonėse, ruošia galingas rake
tas (Saturn V). Jos bus pakrau
tos atominėmis bombomis. Jei 
bus pastebėta, kad Ikaras su
ka mūsų kryptimi, raketos pa
sitiks jį pusiaukelėje. Priteis- 
kūne, kad kelios atominės

LUZERNE, PA.

BELETRISTIKA

Valentina, A. Vaičiulaičio 
Susitikimas, J. Gailiaus 
Gundymai, J. Gailiaus 
Pabučiavimas, J. Grušo 
Kryžiuočiai, H. Sienkevičiaus (trys tomai) 
Kalvos ir lankos, A. Barąnausko 
Kaimietiškoji psalmė, F. Timmermano 
Grožvydės meilė, P. Orintaitės 
Sveiki, gyvi, J. Parojaus 
Vytis, ir Erelis, J. Kmito 
Žvaigždė viršum- girios, Alės Rūtos 
Lietuvių beletristikos antologija, II dalis 
Pirmoji pradalgė, literatūros metraštis 
Antroji pradalgė, literatūros metraštis 
Pulkim ant kelių, romanas iš Strazdelio gyvenimo

artins žmoniją, taip susiskal
džiusią į ideologines grupes. 
Gal tas kiek primins žmogui, 
kad vis dėlto jis nėra visiškas 
dangaus ir žemės viešpats. 
Jis jaučiasi stovįs labai tvirtai 
ant žemės. Pamiršta, kad že
mės pluta, ant kurios jis taip 
“tvirtai” stovi, yra labai plona. 
Įsivaizduokime žemę obuolio 
didumo, tai žemės pluta bus o- 
buolio žievės storumo... O že
mės viduriuose — ugnis. Visa 
tai mum primena ugniakalniai, 
vemia ugninę lavą, pelenus ir 
žiežirbas. Erdvė yra dar ne- 
draugiškesnė žmogaus chemū, 
nei sudėčiai. Visa bėda, kad 
žmogus labai greit tirpsta, de
ga, lūžta, sala ir t.t. Jis yra juo

KNYGOS PAPIGINTOM KAINOM
POEZIJA 

Atviros marios, L. Andriekaus 
Saulė kryžiuose, L. Andriekaus 
Naktigonė, L. Andriekaus 
Marijos žemė, A. Tyruolio 
žemės pakopos, J. Blatrušaičio 
Alfa ir Omega, M. Vaitkaus 
Relikvijos, Nertmos Narutės 
Beržų pasakos, O. B. Audronės 
Sacra Via, A. Tyruolio 
Aukos taurė, S. Santvaro 
Veidrodis jūros dugne, V. Bogutaitės 
Vidurdienio sodai, B. Brazdžionio 
Poezija, J. Aisčio 
Respublika, S. Lauciaus 
Anykščių šilelis, A. Baranausko 
Karaliai ir šventieji, E. Tumienės 
Aušrbs žvaigždė, A. Tyruolio 
Sidabrinės kamanos, K. Bradūno 
Maironio baladės, iliustravo P. Lapė 
šviesos mergaitė, P. Naujokaičio, lyrinė' poema 
šerkšno sidabras, V. Vaitkaus, eilėraščiai 
Aušros žvaigždė, A. Tyruolio, eilės 
Kai tu arti manęs, D. Sadūnaitės, eilėraščiai 
Martynas Fierro, J. Hernandez poema 
Sutemos, J. Narūnės dienraštiniai posmai 
Rožių vasara, Marijos Aukštaitės eilėraščiai 
Eilėraščiai, H. Radausko, kietais apdarais 
Gruodas, A. Jasmanto eilėraščiai 
Ugnies pardavėjas, B. Rukšos, poezija 
Partizanų akys, J. Parojaus eilėraščiai 
Morenų ugnys, K. Bradūno poezija 
Neparašyti laiškai, M. Vilties, partizanų eilės 
Aukos taurė, S. Santvaro, penktoji lyrikos knyga

Pulkim ant Kėlių, II tomas 2X0
Baisusis birželis, Pr. J. Naumiestiškio i- 3.50
žemės šauksmas, Alės Rūtos, apysaka 4X0
Kur bėga Šešupė, A. Skirkos, legendos 2X0
Bėgiai, K. Almeno, novelės 1X0
Taika ateina į slėnį, I. Joerg, romanas 1.50
Vilniaus rūbas, P. Tarulio, romanas 3X0
Sniego platumos, A. Baranausko, novelės 2X0
Miestelis, kuris buvo mano, N. Mazalaitės 2X0
Dailininkas Rauba, V. Ramono 3X0
Proza, Gabi jos.leidinys, apysakos 1X5
Nulaužta šaka, S. Petersonienės, vaizdeliai 2X0
Viščiukų ūkis, A. Kairio, satyrinė komedija 3-vU
žvakidė, A. Škėmos, 2 veiksmų vaidinimas 2X0
Vaidinimai, V. Frankienės, scenos vaizdeliai 2X0
žiurkių kamera, J. Griniaus, 3 veiksmų drama 1X0
Aukso žąsis, B. Pūkelevičiūtės, pasakiška komedija 2X0
Don Kamiliaus mažasis pasaulis I ir II tomai 4X0
Enėjidė, d r. A. Rukšos vertimas, poema 5.00

MENAS, MUZIKA
Art Collection, pranciškonų meno galerija 6X0
Lietuvos vaizdų albumas, V. Augustino 5X0
Mūsų šokiai, II tautinių šokių šventės repertuaras 3X0
Lietuviška muzika, C. Sasnausko 3X0
Kalėdų balsai, mišriam chorui 1X0
Liaudies dainos, K. Banaičio 1X0
Garbė Dievui, kun. K. Senkaus, giesmynėli* su gaidomis 3X0 
Lietukais esame mes gimę, J. Žilevičiaus, lietuvių dainynas dai

navimui arba pianui, kietais viršeliais 4X0
Giesmynėlio palydas, kun. K. Senkaus, didelio formato 8X0 
Dainos aukštam balsui su pianu II, VI. Jakubėno 3X0
Lietuvos aidai, J. Stankūno, akordijonui 2X0
Dainos Lietuvai, S. Cerienės-Mulks, solo balsui ir panui 1X0
O tėvyne manoji ir Ramunė, S. Cerienės, dainos po 50ę 1X0
Keep Us, O God, invocation, S. Mulks 0X0

MALDAKNYGES 

Didysis ramybės šaltinis, prel. P. Juro 3X0
Būk mums malonus, kan. F. Bartkaus mažas lietuviškas 

sekmadienio mišiolas 3.00
Marija, gelbėki mus, Sibiro lietuvaičių maldaknygė 1X5
Didžioji savaitė 1-00
Tikiu Dievą, maldynas, parengė kun. S. Yla, 700 pusi. 7X0 

(paauksuota, kietais odos viršeliais)
šventas Dieve, maldaknygė didelėmis raidėmis, paauksuota 5X0 

(raudonais — 4X0)
Apsaugok Aukščiausias, kun. P. Aleksos, maža knygutė 1X0 
šventos Mišios lietuviškai, pritaikyta naujai liturgijai 1X0
Dievo vaikas, kun. J. Gutausko, vaikučiams maldaknygė 2X0 
Vadovėlis, prel. K. Vasio, kryžiaus kelias, graudūs verksmai etc. 1X0

{VAIRIOS
Sodybų pievelės, A. šeštoko, pievų priežiūra 1X5
Valgių gaminimas, 565 pusi., kietais viršeliai* 7X0
Lietuvių kalbos vadovas, P. Skardžiau* ir kL 3.00
Dabartinė* lietuvių kalbos žodyną*, J. Balčikonio ' 12X0
Lietuvių Mokti. Akad. Suvažiavimo Darbai V 10.00
Padangių keliai, astronomija. kun. P. Vaserio 1X0
Lietuva — Europos nugalėtoja 2X0

DARBININKO ADMINISTRACIJA

910 Willoughby Avė. 
Brooklyn, N. Y. 11221

Telefonas — GLenmore 2-2923

kingai trapus. Visos gamtos jė-r 
gos yra nusistačhisios prieš jį.

Bet žmogus turi kažką, kas 
padaro jį nepaprastai galingu. 
Jo pajėgumas — samprotauti, 
daryti išvadas, pramatyti. 
Kuomet geologas apgalvoja . 
geologinius įvykius, kurie vys
tėsi prieškambriniais laikais, 
kuomet net tik žmonijos, .bet 
jokios gyvybės'nebuvo žemėje, 
jis naudoja stebuklingiausią 
kosminę jėgą — protą.

Apie Ikarą nėra ko rūpintis. 
Kaip astronomai sako, žemei 
negresia joks pavojus, bet — 
yra tolima galimybė, kad jis 
gali mus skaudžiai sužeisti.

Kostas Sietynas
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CĄNCEL OB CHANGE 
TeL: ^7-2696

obplay

Outątaadtag tay 19 na bonse oper- 
ated a* aa apfevūed Home for the 
Aged, taBt oa 5% acrea cf weoded 
lanė. a#Mway betvreęa N- y. C. and 
PhiĮadHĮMa Prteed ai $120,000. — 
goof taeeme, ttvtag guartera on 
prepdsea. Pitone (901) to$-0?T4.

Outgaa&v Buy grocery and 
DELICATESSEN for sale in North
ern Dutchess County. Gd. family 
business, yearly gross over $120.000. 
Real Estate optionąl.

Call (914) PLateau 8-4292

APPLES
Pick your own, Duryea Farms. Ack- 
ertown Rd., Monsey, NY. NY Thru- 
way, Spring Valley Exit, West on 
Rte 59 to Saddle Rr. Rd. traffic 
hght, left at Hght to Ackertown Rd. 
Left again. • [914] EL 6-1988.

Outstanding Lake Champlain area. 
Build your own log cabin. Hunt, 
fish, ski, 6 hrs. NYC. Paved road. 
5-acre cabin site $900 — $20 dowu, 
$15 mo. Enrie Rock, Box 22, Mor- 
risonviile, N.Y. Tel.-( 518 ) 563-3599.

HELP W. MALĖ

Lathe Hands — in Passaic. Modem 
machines, good working conditions, 
company paid benefits, family hos- 
pitalization & medical/surgical plan, 
hoBdays, vacations. lst shift only, 
steady work. Call 201 - 473-3110 
between 9 ajn. and 5 p.m.

H. W. FEMALE

WANTED EXP OPERATORS 
ON JACKETS

Complete garmenL Steady work — 
nice urorking conditions Union Shop 

AND Y SPORTSWEAR
233 Povėli St. Bklyn. Call 498-2779

SEWING MAGMINE OPERATORS 
to do plain sewing on Singer ma
chines, some experience rdtjuired — 

DURAUTE CO.
2 Barbour Avė., Passaic NJ.

201 -773-8600

STOCK GIRLS

Permanent. Ladies Clothing Stores. 
Mušt have good references. 5 day 
week. MR. EPHRAM INC. — Call
Mrs. Mazon Cl 7-1375

OPERATORS on single needle exp 
on dresses section work zipper set- 
ter eocp all around LANDY MFG. 
CO. 7207 Broadway North Bergen

Call 201 - 869-9609 -

MERROW OPERATORS
Exp on Ladies Sweateys 

Steady work nice working conditions 
Work,near Home

GARY KNimNG MILLS 
5508 West N.Y. N.J.
Call 201-863-0530

Nurse—RN SUPERVISOR 
3:30 PM - 11:30 PM Shift 

Matare. Salary open eommensurate 
with experienee.

HEBREW HOSPITAL 
1776 Clay Avė (175 St.) Bronx NY

InkorporaotM U

460 Ws$t Broadway. South Boston Ma&sach 

"Kur tūkstančiai taupo milijonus"

Šio banko direktorių taryboje yra Lietuvos garbte konaulas adv. A. 
O. Shalina ir adv. Jonas J- Grigaius. Įteikale su patarnautojais ga
lima susikalbėti ir lietuviškai. • Turtas (Asaets) virt $125,000,000.

Current dividend 5% on all accounts.

Dabar moka 5% už visų rūšių taupomus pinigus.

Rimos ir Juozo Bružinsku

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

(prie Forest P*way StaUoei) 
Woodbavea, N, Y- 

Butdkiam garbingas laidotųvęa 
Koplyčios nemokamai viiniaa 
miesto dalyse: veikia ventiliacija 

Tel. Vlrginia 7-4485

Tol. EVergreen 7-4335

Stephen Aromiskfe
(ARMAKAUSKAS)

MODERNI KOPLYČIA 
423 METROPOLITAN AVĖ. 

Brooklyn, N. Y.

STagg 2-5043

Matthew P. Dalias
FUNERAL HOME

Moderni koplyčia - Air conditioned
A. J. BALTON-BALTRCNA8
_ Licensed Manager

& Notary Public ~ - 
660 Grand SL, Brooklyn 11, N.Y.

EVergreen 8-9770

Joseph Garszva
GRABORIUS 
BALSAMUOTOJAS 

231 2BEDFORD AVĖ.
Brooklyn, N. Y.

SPORTAS
Plaukikas kaunietis

Tarptautinėse varžybose Var
šuvoje, kur dalyvavo 140 plau
kikų iš 11-kos šalių, kaunietis 
V. Tiknius 200 metrų nuplau
kė per 2 min. 16.2 sek. Tai 
greičiau, negu australietis P. 
Reynoldas, pasaulinis rekordi
ninkas.

100 metru V. Tiknius ten 
pat nuplaukė per 1 min. 2,4 
sek. čia jis buvo antras po 
Rusijos ir Europos čempiono 
Gromako, kurs atplaukė 0.7 
sek. greičiau už Tiknių.

(Elta)

Mįslė psichologam

Anglų psichologam didžiau
sia mįsle tapo Edvardas Smitas 
iš Birminghamo. Kai jis išgė
ręs tai ko puikiausiai kalba ara
biškai ir dviem Viduržemio jū
ros pakrančių dialektais, o 
blaivus neturi jokio supratimo 
apie tas kalbas.

CLERK FOR DELICATESSEN
Work near home full and part time 
Exp’d — part time, Saturday and 
Sunday.

HEATHCOTE DELICATESSEN 
914 SCarsdale 3-3160

WOMEN
Light factory work. No exp. neccs. 

Hours 7 AM - 3:15 PM
SPRINGFIELD INSTRUMENT CO. 

260 Railroad Avenue 
Hackensack, N J.

201 - 342-2700

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 vidU

Electronic Engineers 
Electronic Technicians 

Meter Repairman 
and Trbinees

Salary open.
Tel. Barry'Katz 516 - 487-0500 
Between 10:30 AM & 3:00 PM 

or make an appoiutment 
A & M INSTRUMENTS 

Commuhity Drive 
Great Neck, L.I, N.Y. 

Bet. L.I. Expressway and 
Northern Blvd.

SCHOOL-BUS DRIVERS
FULL or PART TIME 

EXCELLENT JOB

Call (914) NE 2-3444

Secre+aries
Responsible positions avaįlable in 
many university departments. Pleas- 
ant working conditions in a stimu- 
lating atmosphei^į, Jteguirements — 
a high school dipįprrta, neat appear- 
ance, with excel typing. Light steno 
prefererd. GoodSalaries plūs out
standing fringe Senefits, including 
free tuition to etęployee or depend- 
ent children. Intėrvievrs daily, 9-5. 
Personnel OfficeįRm 104, De Kalb 
Hali; 622-2200 458.

pratt.Institute
Hali St_ A DeKelb Ave^ Brooklyn

S & G MEAT MARKET
ANTANAS VAITKUS, vedėjas

84-09 Jamaiea Avė., TCoodhayen, N. 111421; VI 9-5077
340 Grand Street, Brooklyn, N. Y. 11211; STagg 2-4329

Papigintomis kainomis priimame užsakymus 
VESTUVĖMS ir POBŪVIAMS.

Pristatome į namus lietuviškus skilandžius ir tūrius
We take all orders spedal price for Weddings and Parties. 

Home-made Bologna

Theodore fofenin,
Ine.

E. JOSEPH ZEBROWSKI 
Laidotuvių direktorius 

Modemiška koplyčia su 
Air Condition

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

Market 2-5172

SERVICE

CARA - VAN LINES
Local and Lo^^stance Mover 

Trucking
Fast Service Low cost

Call 449-5892
Ask for Mr. Oliva

VILNONĖS MEDŽIAGOS JŪSŲ ARTIMIESIEMS
IMPORTUOTOS IR VIETINĖS

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

SUPERIOR PIECE GOODS CORP.
TeL AL 4^319 • 200 Orchard $t„ Ne-York, N.Y. 10002

BUYUS 
FUNERAL HOME 

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

Paruošiamos garbingos laido
tuvės. Modernios koplyčios —

Introductton to Modem LL 
thuanian. Puikus lietuvių kal
bos vadovas su 40 pamokų, 
gramatikos priedu, skaitymais 
ir žodynėliais. Tekstas ir paaiš
kinimai anglų kalba. Nemo - 
kantiem ar nedaug mokantiem 
lietuviškai — puiki galimybė iš
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 VYiltovghby Avė. 
Brooklyn, N. Y. 11221

BOSTON. MASS 
Vedėjas 

STEP. MINKUS 
WLYN —1360 kilocycles 

ir FM 101.7 banga 
Sekmadieniais nuo 1-1:30 vaL p.p.

BOSTON, WORCESTER 
BROCKTON, " 
Vedėjas P. VIŠČINIS 

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

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

Sekmadieniais 8-9 vai. ryte

LIETUVIŠKŲ MELIODUŲ 
RADIO VALANDA 

girdima kiekv. šeštadienį 3-4 p.p. 
iš Detroito stoties WJLB-AM-1400 
kilo. Pranešėjai: Patricia Bandža ir 
Algis Zaprrackas; vedėjas — Ralph 
Valatka, 15756 Lesure. Detroit, Mieli. 

48227; tel. 273-2224._______

HARTFORD, CONN.
Ved. ALG. DRAGŪNAVICIUS 

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

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

PITTSBURGH, PA. 
WZUM, 1590 banga 

vedėjas VYT. A. YUCIUS 
52 Shady St. W. Pgh., Perina. 15228 

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

PHILADELPHI A, PA. 
WTEL, 860 kilocycles 

BENDRUOMENES BALSAS 
1203 Green St, Phila, Pa. 19123 

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

VVATERBURY, CONN. 
WWCO - AM - 1240 

Ved. ANT. PALIULIS 
Lietuvos prisiminimai 

Kultūrinė - komercinė programa 
Sekmad. 9:35 ik119-40 ryta

CADDIES - ATT -CADDIES
Steady work next two months 

$6.00 per bag
Double call caddy master 

201 - 377-6751
Braid Bum Country Club 

Florham Park

TRUCK MECHANIC
WORK NEAR HOME 

G.M.C. Dealer mušt be exp 
Steady work nice working conditions 

Call Mr BUSCH 
516 - 741-5060

STOCK BOYS

Permanent. Ladies CloUnng Stores. 
Mušt bave good references. 5 day 
week. — MR. EPHRAM INC. — 
Call Mrs. Mazon Cl 7-1375. '

MALĖ - FEMALE

OPERATORS FINISHERS
Malė or Female — on ladies coats 
Call or apply in person COLLETTA 
FASHIONS 66 Willow Avė Hobo- 
ken, NJ (201) 656-6391 — John 
Sciancale Pore

GENERAL FACTORY HELP 
ANO PACKERS

No experience necessary. lst & 2nd
shifts. Apply:

ALL VUE PACKAGING CORP.
72 Dewey Avė Little Falls, N J.

Km norėtu skalbtis DarHnmka 
praiomM skambinti: 

_ GLanmora 2-2923

JUOZO MISIŪNO

RA¥S LIQUOR STORE
Galima gauti įvairiausios rūšies amerikiečių ir importuo 
tų gėrimų ... Didžiausias pasirinkimas degtinės ir vyno. 
103-55 LEFF6RTS BLVD. RICHMOND HILL, N. Y.

Telefonas: Vbginie 3*3544

i

KARL RASIZZI Contractor
Everything in the Contracting field 

Ali work guaranteed 
No Job Too Small or Too Big

160-45 WiUets Point Blvd
Call FL 7^8368

PIANO INSTRUCTION
Teacher of Prize-winning Talents. 
Will accept beginners and advanced 
students piano harmony techniąue 
and interpretation Call OL 1-2622 
Mrs. HILSE — 37-38 84th Street, 
Astoria, LuI.

MARTIN CONTRACTING
We Do Everything 

In the Contracting Field 
Ali Work Guaranteed 
Free Estimates Given 

Call CO 7-2912 .

Mr.

GENERAL TRUCKING 
AND MOVING

Local Lic and Bonded
■. Fraizer 2084 Madison Avė. NYC 

Call Mon thru Sat 8:30 to 6 
993-9771 or 283-1482 anytime

TOP $ CASH

Mali your silver certificates to 
Flatbush Associates.

Over 20% return on your money. 
Your bills—any condition 

Send regis, mail or call HI 4-5222 
after 5

Flatbush Associates 
2404 E. 66th Street 

Brooklyn, 11234

FREEDOM £XPRESS INC
WMte Diesel Tractors 

16’ - ir
For Contract or Hire 

110 Emerson Place Brooklyn 
857-7300 - 1

PEDRO OUIMONE8
401 E. 139th St. Bronx 

Floor Scraping* Painting 
j All Work Guaranteed

Call 669-4517

“AIDAS” Radio-T.V. Lab.
94-17 Jamaiva Avė., Woodhaven, N.Y. 11421 — Tel. Hl 1-7747

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

SPAUDOS KIOSKAS
J. BUBLAITIS J. PAŠUKONIS

REPUBLIC Liauor Stctre, Ine.
322 Union Avenue* BrooMyn II, N. Y. 

Talsfonsi EV 7-9M
JUOZAS BRU23N8KA9, Tedijąa 

Didelis pasirinkimas įvairių vynų, degimu, konjakų, midų 
šventėms bei kitokiems propane

DARBINIAMS
prašo talkos savo skaitytojų, tikėdamas Sulaukti naujų 
skaitytojų, kad galėtų ir toliau išalaikyti. Prašome para
ginti draugus ir-pažįstamus laikrašti 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 skaitytoju*, meka 
už abudu 9 dol, už 3 — 12 dol. metam*.

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

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

Vardas ir pavardė

Siunčiu už prenumeratų $. aukų | Viso $.

(Data) (Parašas)

VAITKUS 
FUNERAL HOME 

197 Webster Avenue 
PRANAS VAITKUS 

Laidotuvių Direktorius 
ir balsamuotojas 

Cambridge, Mass. 
NOTARY PUBLIC 

Patarnavimas dieną ir naktį. Mo
demiška koplyčia šermenims dy-

kainomis. Kainos tos pačios ir i 
kitus miestus. — TeL TR 6-6434

KARLONAS
FUNERAL HOME

NEW BRITAIN, CONN.

Tel. BA 9-1151

C. A . VOKET
ADVOKATAS

41-40 74th Street 
Jackson Heights, N. T.
TsL NEvrtMi 5-M30

LAIKRODININKAS

4foodhaven 21, N 
VI 7-2573

Long Island 
statome įvairaus dydžio 
naujus namus, kuriuos 
galima tuoj įsigyti. Pri
imam 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 pas staty
bininką Andrių Armoną 

TėL 516 AN 1-2864
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Rugsėjo 24 švč. Trejybės 
bažnyčioje pašventintos šv. Jur
gio pašaipiuos draugijos vėlia
vos. Nariai atėjo organizuotai 
iš salės į bažnyčią. Pamaldas at- 

GL 2-6916 laikė kun. Petras Totoraitis. Jis 
GL 2-2923 taip pat ir vėliavas pašventino.

. GL 5-7281 Amerikos vėliavos kūmai buvo 
Eva Sharon — draugijos pir
mininkė ir dr. Jokūbas Stukas, 
Lietuvos vėliavos — Anelė 
Balbatas ir Juozas Krukauskas. 
Vėliavas palydėjo veteranai. 
Savo pamoksle kun. P. Toto
raitis išaiškino vėliavų reikš
mę. Giedojo šv. Cecilijos cho
ras, vadovaujamas Klemenso 
Bagdonavičiaus.

Po pamaldų šv. Jurgio salėje 
buvo pietūs. Maldą sukalbėjo 
kun. Totoraitis. Pagrindinę kal
bą pasakė dr. Jokūbas Stukas. 
Vėliavom pinigai rinkti anks
čiau iš organizacijos narių. Da
bar draugija galės visur daly
vauti su savo vėliavom.

Įvykį paminėjo ir aprašė 
The Advocate — vyskupijos 
laikraštis, ir The Newark Eve- 
ning News. Parengimui va
dovavo pirmininkė Eva Sha
ron, jai talkino Heleh Radisch.

5 Spaudai paremti prisiuntu- 
^iem po 25 doL: prel. J. A. 
Kučingiui, Los Angeles, Calif., 
kun. klebonui J. J. Scharnui, 
Kearny, N. J., kun. klebonui 
V. A. Šimkoniui, Luzeme, Pa., 
už įvertinimą ir paramą nuo
širdžiai dėkoja Darbininko ad
ministracija.

Gustav Abrolat, gyvenęs Bel- 
mar, NJ., ir Miami Floridoj, 
mirė rugpiūčio 28. Nuliūdime 
paliko žmoną Elą Katilius-Abro- 
lat, sūnų, dukrą, šešis anūkus 
ir posūnį Jurgį Katilių.—

Kultūros klubo pirmuoju šių 
metų prelegentu buvo dail. V. 
K. Jonynas iš New Yorko. Pa
skaitos tema buvo bažnytinis 
menas, gal daugiau architektū
ra. Prelegentas mažiau kalbė
jo, daugiausia rodė tą architek
tūrinį grožį skaidrėmis. Paro
dė ir kai kuriuos bažnyčių vi
daus dekoravimus. Atsilankė 
negausus būrelis klausytojų. Ir 
tie patys dauguma jaunimas. 
Džiugu, kad jaunimas prade
da 'domėtis. Buvo toks sutapi
mas, kad tuo pačiu laiku buvo * 
Baltų koncertas, o dramos 
sambūris, apie 20 asmenų, ku
rių dauguma yra nuolatiniai 
klubo lankytojai, buvo ršvykę 
su vaidinimu j Philadelphią ir 
Elizabeth.

Smuikininkas Izidorius Va- 
syliūnas Šios žiemos sezone 
rengfa 5 smuiko koncertus. Vi
si koncertai vyks Jordan Hali. 
Koncertai vyks: lapkričio 12, 
gruodžio 31, sausio 21, kovo 
17 ir gegužės 5 d. Programoje 
lietuvių kompozitorių kūriniai.

Dail. Antano Rukšlelės paro
da, kurioje jis turėjo išstatęs 
apie 40 savo dailės kūrinių, vy
ko nuo rugsėjo 17 iki 23. Dau
guma tų paveikslų buvo par
duota.

. šeštadieninės lituanistikos 
mokyklos vedėju yra rašytojas 
Antanas Gustaitis, o mokyto
jai: J. Ambraziejienė, A. Dabri- 
lienė, O. Girniuvienė, L. Jasins
kienė, P. Kalvaitienė, G. Karo- 
saitė, N. žygienė, 
ir A. Saulaitis.

A. a. ankstesnės 
vis Jurgis Kropas
vių proga Įamžintas Lietuvių 
Fonde, sudėjus tam reikalui 
$185.00.

Baltų koncertas įvyko spalio 
23 Jordan Hali. Programą atli
ko latvių tautinis ansamblis iš 
New Yorko — 8 moterys ge
rais balsais, su kanklėmis ir 
dar kažin kokiais senais instru
mentais. Dar dalyvavo vienas 
solistas. Publikos buvo daug, 
kaip retai kada. Daugumą su
darė latviai, atvykę net ir* iš 
toliau.

Darbininko metiniame pa
rengime, kuris įvyks spalio 8, 
sekmadienį, 4 vai. popiet St 
Thomas salėje Woodhavene, 
bus suvaidinta P. Vaičiūno 5 
veiksmų pjesė “Nuodėmingas 
angelas”. Įėjimo bilietus gali
ma gauti Darbininko admini-

galėtų apnakvyndinti 
ną vyrą ar moterį, 
prašomi paskambinti 

«k o administracijai, 
GL 2-2923. y

Bostono Dramos
artistam pagerbti tuoj po “Nuo
dėmingo angelo” vaidinimo 
Whitę Horse restorane ruošia
ma vakarienė. Kas šioje vaka
rienėje nęrėtų dalyvauti, pra
šomas iš anksto vietas rezer
vuoti pas M. Šalinskienę tele
fonu VI 7-4499.

New Yorko operetės moterų 
choro koncertas įvyks 1968 ba
landžio 27, šeštadienį, 7 v.v. 
Knights of Columbus salėje, 
86-22 85 St. Woodhaven, N.Y. 
Operetės chorą praturtino jau
nos jėgos: įsijungė solistė Ast
ra Butkutė, Virginija šeipytė 
ir Ramutė Seiliūtė. Choras svei
kina naujas nares ir laukia nau
jų ypačiai jaunimo.

Lietuvių Katalikų Moterų 
Sąjungos 24 kuopa spalio 8, 
sekmadienį, tuoj po sumos šau
kia susirinkimą Angelų Kara
lienės parapijos salėje.

Woodhaven parduodamas vie
nos šeimos namas iš 8 kamba
rių su modernia vonia. Alumi- 
ninės durys ir langai. Žemės 
plotas 20x100 be garažo. Arti 
Forest Parko. Kaina 20.000 
dol. Informacijai skambinti va
karais po 6 vai. Tel. VI 9-3012.

Bostoniškiam artistam, at- 
vykstantiemi New Yorką vai- 
dinti P. Vaičiūno pjesės “Nuo
dėmingas angelas”, šeštadienio 
nakčiai reikalinga nakvynė. Kas 

bent vie- 
maloniai 

Darbinin-
telefonas stracijoje (telef. GL 2-2923) ir 

pas M. Šalinskienę (telef. VI 7 
4499). Bilietų kainos: 3 doL, 

Sambūrio moksleiviam 2 dol., rezervuo
tos vietos 4 dol. Bilietus gali
ma įsigyti ir iš anksto asme
niškai ar per paštą. Visuome
nė kviečiama gausiai į ši lietu
višką vaidinimą atsilankyti.

Graži dovana Kalėdų žven- ■ 
čių proga. Tai “Linskmų Kalė
dų” — nauja ilgo grojimo 
plokštelė, kurioje “Rūtos” lie
tuvių ansamblis įdainavo šias 
kalėdines giesmes: Leiskite 
rasą, Tyliąją naktį, Piemenė
liams, Nakties tyloj, Gul šian
dieną, Linksmą giesmę, Svei
kas Jėzau gimusis, Ateikit 
džiaugsmingai, Mes girdėjom 
angelus, šventa naktis, Ange
lai gieda danguje. Kaina: ste
reo -5.00, mono 4.00. Per
siuntimui pridedama 50 c. 
Kreiptis: Darbininkas, 910 Wil- 
loughby Avė., Brooklyn, N. Y. 
11221/

Newarke, N. J., rugsėjo 23 
mirė šv. Kazimiero lenkų pa
rapijos klebonas kun. A. F. 
Kiczek. sulaukės 63 m. am
žiaus. Dieną prieš tai mirė tos 
pačios parapijos vikaras kun. 
E. A. Zaiac. sulaukęs 45 m. 
amžiaus. Kadangi ši parapija 
yra netoli lietuvių Švč. Trejy
bės parapijos, lietuviam abu 
kunigai buvo gerai pažįstami.

Ina Obolienienė -Dobertaitė 
ir Juozas Tomas susituokė rug
sėjo 10. Apeigas atliko kun. 
dr. P. Dagys. I. Obolienienė, 
kaip X-R spindulių technikė, 
dirba ligoninėje. Ji priklauso 
lietuviškom organizacijom: S. 
L.A. 368 kuopai, Tėvynės My
lėtojų dr-jai ir Mažosios Lietu
vos Bičiulių dr-jai. J. Tomas, 
jau pensininkas, yra jūrų at
sargos kapitonas. Jis priklauso 
Lietuvių Veteranų Sąjungai 
Ramovė, Lietuvos Atgimimo 
Sąjūdžiui ir kitom organizaci
jom.

Ieškoma nuolatinė pardavė
ja moterų drabužių krautuvei. 
Dirbti reikia ne visą dieną. 
Reikia mokėti angliškai. Kreip
tis telef. 849-7240.

Įeinant aukojama 3 dol.
Studentams — 2 dol.

Rezervuotos vietos — 4 dol.

Lietuviai, Mosuokime į Brocktono mies
to majorus už John

John E. Spillane yra stam
bus Brocktono biznierius, tu
rįs gazolino stotį per 35 me
tus. Jis yra gabus biznierius. 
Galima sakyti, kad jis iš nieko 
pradėjo biznį ir jį išvystė labai 
sėkmingai. Jis yra narys Grea- 
ter Brockton Gasoline Deal- 
ers Association ir Brockton 
Lodge of Eikš.

Mr. Spillane yra baigęs 
Brocktono aukštąją mokyklą ir 
studijavęs biznį. Jis yra vedęs 
Gertrūdą Dimond ir juodu iš
augino Š' vaikus. Dukra ištekė
jusi, gyvena Norwoode, sūnus 
Jonas yra daktaras, dantistas, o 
James yra inžinierius Bostone.

Mr. John E. Spillane pasisa
ko kad:

1. miesto valdyboje būtų tei
singai ir produktingai dirbama,

E. (“Jack”) Spillane
2. centralizuotai būtų per

kama miesto reikalam da
lykai, pavesti vienam, tam tik
ram atsakomingam asmeniui,

3. būtų pagerinta “play- 
grounds”,

4. nebūtų keliami už nuosa
vybes mokesčiai,

5. būtų duodami kontraktai 
vietinėms firmoms, kaip gali
ma.

Brocktono miestui tikrai rei
kalingas geras ir teisingas ma- . 
joras, kuris išmintingai tvar
kytų reikalus, o mums, lietu
viam, kad būtų palankus ir pri
einamas asmuo. Tokiu asmeniu 
yra JOHN E. SPILLANE. Jis 
Brocktono lietuvius labai gerai

Rožančiaus pamaldos šv. Pet
ro parapijos koplyčioje prie E. 
7-tos gatvės bus kasdien rytais 
po mišių. Rožančiaus kalbėji
mas pradėtas spalio 2.

Bostono Skautininkų Ramo
vės pirm. inž. Juozas Stašaitis 
paaukojo - Bostono lietuviam 
skautam ir skautėm 200 dol. 
Bostono lietuvių skautų vado
vybė už dosnią auką skauti
ninkui nuoširdžiai dėkoja. 
Skautai ir skautės, nors dali
nai atsidėkodami J. Stašaičiui, 
patarnavo jo dukters Gražinos 
vestuvinėse vaišėse, įvykusiose 
Lietuvių Piliečių Draugijos na
mų salėje rugsėjo 16.

pažįsta. Todėl visi lietuviai 
kaip vienas balsuokime už 
JOHN E. SPILLANE. Pirmieji 
balsavimai bus spalio-Oct. 10 
d. (skelbimas)

A. Mažiulis

kartos atei- 
jo laidotu-

Bayside, Queens, ieškoma mo
teris prižiūrėti paliegusią senu
tę. Geras atlyginimas už patar
navimą 3-5 d. savaitėj, privatus 
kambarys. Pageidaujama tarny
bos metu nakvoti vietoj. Savait
galiai laisvi. Informacijai skam
binti vakarais po 7 vai. Tel. 
BA 4-0104.

Brocktono jaunučių ateitininkų globėjai

IRENAI EIVIENEI
ir jos šeimai, mirus Lietuvoje brangiajai jos mamytei 
STEFANIJAI LADYGIENEI, nuoširdžią užuojautą 

reiškia '

Jaunučių Tėvai

PLAUKŲ PAŠALINIMAS 
Specialistai — įsikūrę jau 20 
metų. Rekomenduoja žymūs 
odos daktarai ir ligoninės. 41 
Winter Street — 7 aukštas, 
Boston, Mass.; Tel. 426-1340 

Miss O’Sullivan

Maloniai kviečiame atsilankyti į DARBININKO VA
KARI spalio 8, sekmadienį, 4 v. popiet šv. Tomo pa
rapijos saleje, 88 Street ir Jamaica Avenue.

(Jamaica linijoj išlipti Forest Pkwy. ar Woodhaven Blvd.)

BOSTONO DRAMOS SAMBŪRIS

vaidina P. VAIČIŪNO 5 v. pjesę

NUODĖMINGAS ANGELAS
Režisuoja —

ALEKSANDRA GUSTAITIENĖ

Dekoratorius —

VIKTORAS VIZGIRDA

šokio priežiūra —

TATJANA BABUŠKINAITĖ

Apšvietimas ir muzika —

ROMAS ŠLEŽAS

Grimas —

STASYS SANTVARAS

Veiks spaudos kioskas, bus naujy knygy
ir muzikos plokšteiiy

Petro Vaičiūno kūriniai ilgą laiką sudarė didžiausią 

dalį nepriklausomos Lietuvos dramos teatro repertuaro. Jis 
duoda gana plačią schemą ir erdvę aktoriaus ir režisieriaus
kūrybai.

“Nuodėmingas angelas” patraukia dėmesį ne tiktai
gyva dramine įtampa ir komiškomis prošvaistėmis, bet ir 
turinio požiūriu yra ir šiandien žiūrovui priimtinas, nes ne
paremtas jokiomis dienos aktualijomis ir dėl to ne kiek 
nepasenęs. Taip pat tenka atsižvelgti ir į tai, kad šis vei
kalas čia dar nevaidintas, o jaunesniajai kartai ir visai


