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Kas ir ko išmoko iš Čekoslovakijos ... 
Lyg pasakėčios vilkui viena avį pagavus —kitos rami
nasi: dabar vilkui bus blogai, nes jam viduriai suges...

Jei balsuotų šiandien -- prezidentas būtų Nixonas
N.Y. Times ir Gallupas opinijoje randa Nixono pranašumų 
prieš Humphrey, bet taip pat ir Wallace padidėjusią įtakų

Pagal N. Y. Times anketą 
tarp abiejų partijų vadų viso
se 50 valstijų Nixonas turi pa
ramą 30 valstijų su 346 rinki
kais (daugumai reikia 270 rin
kikų iš bendro skaičiaus 538). 
Wa'iace remia 8 valstijos su 
77 rinkikais, Humphrey šešios 
su 42 rinkikais. Kitos 6 valsti-

jos su 73 rinkikais dar nėra 
aiškios.

Pagal Gallupą Nixonas pra
sineša pro Humphrey santykiu 
43:31 (prieš mėnesį 45:29), 
Wallace gauna 19 proc. (prieš 
mėnesį 18). Nėapsisprendusių 
7 prieš mėn. 8).

Kurie kraštai ką remia? —

ANGLIJOJE protestai dėl agresijos
Londone ir kituose Anglijos čių ir kiti diplomatai ims vėl 

miestuose rugpiūčio mėnesio stypčioti apie rusus, prašyda
mi taikos ir “taikios koegzis
tencijos”? Ir ar ilgai truks, ligi 
britai verslininkai vėl slankios 
apie tironus, ieškodami progos 
papirkliauti, siūlydami jiems il
galaikius kreditus ir stiprinda
mi karines okupantų pajėgas?

“Ir pagaliau kiek laiko truks 
ligi čekoslovakiška tragedija iš
tiks žioplus Vakarų kraštus pir
ma, negu jie bus spėję atsibus
ti?” (Elta)

gabi įvyko nemaža protesto de
monstracijų prieš Sovietų Są
jungos ir bendrininkų kariuo
menių. įsibrovimą į Čekoslova
kiją. Prie demonstrantų jungė
si ir komunistų pagrobtųjų 
kraštų egzilai, jų tarpe ir lietu
viai Buvo paskleista Didžiosios 
Britanijos Lietuvių Sąjungos 
parengtų atsišaukimų, kuriuose 
pabrėžtas Čekoslovakijos oku-

ciją 1948 motais. Reikalaujant 
Sovietų kariuomenės pasišalini
mo iš Čekoslovakijos, drauge

SOVIETAI apie JAV kandida
tus j prezidentus

Pagal U. S. News ... Sovie
tai mano, kad Humphrey ma
žiau žalingas kaip Nixonas jų 
siekimui pralenkti Ameriką 
atominiais ginklais ir raketom. 
Sovietai vaizduojąs, kad Nixo- 
nas norės baigti Vietnamo ka
rą jėgos sustiprinimu. Jie ne- 

w . užmiršta, kad ir Korėjos paliau-
Dajjy Tele- Eisenhowerio-Nixono lai

kais buvo pasiektos atominio 
karo pagrasinimu.

Sovietai vertina, kad su Roo- 
seveltu ir J. F. Kennedy gali
ma buvo “daryli biznį” dėl 
Berlyno, Kubos, nes abudu pa
sitikėjo Sovietų pažadais. Da
bar Sovietų laikraštis Trud 
vertina, kad Nixonas nepasikei
tęs, kaip nepasikeitę ir res
publikonai. Nors Nixonas da
bar sakosi derėsiąsis su Sovie
tais, bet derėsis jėgos pagrin
du. Humphrey esąs artesnis 
Rooseveltui ir Kennedy.

pasitrauktų ir iš Lietuvos bei 
kitu jų užimtų kraštų.

Rugpiūčio 27 d. BBC televi-

lieku.

graph paskelbė du laiškus, ku
riuose liečiami Baltijos kraštai.

Ortftt Mikolai Tolstoy 
Morwenstone, Cornwall, rašė:

iš

'Ar ministeris pirmininkas 
p. Wilsonas, rugpiūčio 26 d. pa
smerkęs Sovietų įsiveržimą į 
Čekoslovakiją, buvo tas pats p. 
Wlsonas. kurs neseniai su ku
pina geros valios išraiška per
davė Maskvai aukso rezervus, 
Sovietų 1940 metais užgrobtų 
Baltijos valstybių su pasitikėji
mu deponuotus Anglijos Ban-

“O neseniai skaičiau, kad 
kažkoks Wilsonas atsiprašinėjo 
S< vietų vadus dėl p. Gerald 
B;-ook. kurs dabar sėdi priver
čiamų darbų stovykloj Rusijoj, 
kad tasai dalinęs rusams lape
lius, būdamas “reakcininkų or
ganizacijos” suvedžiotas. Ogi . 
reakcininkiški reikalavimai tuo
se lapeliuose reikalavo šiokios 
takios žodžio laisvės ir rinkimų 
Rusijoj.

Jeigu abiem tais atvejais tai 
buvo tas pats VVilsonas, tai 
Jtada jis pakeitė savo nuemonę 
apie komunistinio režimo pobū
di Rusijoje?”

Kitame, latviu F. Rolavs iš 
Birrr.inhamo pasirašytame laiš- 1 
xe, paminėjus, kas dėjosi 1940 
ir dar anksčiau, 1918 metais, 
klausiama:

“O ką sakytumėt apie kome
diją laisvųjų ‘ Vakarų pusėje? 
Ar ilgai reiks laukt, ligi čekų 
tragedija bus užmiršta taip, 
kaip kitų komunistinės tironi-

Pagal Gallupą tolimieji vaka
rai — už Boną 52 pro
centai, už Humphrey 31, už 
Wallace 11; viduriniai vakarai
— už Nixoną 48 proc., už Hum
phrey 29, už IVallace 15; rytai
— už Nixoną 47. Humphrey 
34, Wallace 10, pietuose — už 
Nixoną 31, Humphrey 25, Wal- 
lace 38.

Kiek partijos vieningos? — 
Respublikonai šiuo tarpu vie
ningesni nei demokratai. Jei 
1964 respublikonu 20 procentų 
balsavo už LBJ, tai dabar 27 
proc. demokratu pasisako už 
Nixoną ar Wallace ir tik 10 pr. 
respublikopų už Humphrey ar 
Wallace. Būtent: demokratai— 
už Nixoną 10, Humphrey 63, 
Wallace 17. respublikonai — 
už Nixoną 89. už Humphrey 3, 
Wallace 7; nepriklausomieji— 
už Nixona 39. Humphrey 20, 
Wallace 33.

Kaip su gubernatoriais? — 
Pagal N. Y. Times anketą gu
bernatoriai dabar bus renkami

21 valstijoje. į Tose valstijose 
dabar yra 13 demokratų guber
natorių ir 8 respublikonai, 
šiuo metu pramatoma, kad per
svara vyrauja respublikonų 11 
tų renkamų valstijų, demokra
tų persvara 6 renkamose vals
tijose. Keturiose padėtis neaiš
ki.

Lig šiol respublikonai guber
natoriai yra 26 iš 50. Tikima, 
kad po rinkimų respublikonų 
gubernatorių skaičius pakils 
iki 29 ar gal iki 33, jei laimės 
tas neaiškias pozicijas.

Demokratai yra aliarmuoti, 
kad unijose daug narių, ku
rie lig šiol aiškiai rėmė demo
kratus, dabar nueina į Walla- 
ce pusę. Priežastis — jie įžiū
ri, kad juodieji labiau prote
guojami darbuose, taigi jaučia 
sau “diskriminaciją”.

Bet iki rinkimų dar pusantro 
mėnesio. Per tiek laiko daug 
kas gali pasikeisti.

PADĖTI NEGALIM: norim di
džiųjų susitarimo

Nuo Čekoslovakijos okupaci- 
jos politikos vertintojam išsi-

10 CENTŲ plėtė akys. Vieni pamatė ne- 
------------ malonią tiesą — kad laisvių 

raidos laikrodis Sovietuose atsi
suko atgal (NYT, rugsėjo 16). 
Antri prašneko apie kitą nema
lonią tiesą — kad “Amerika 
negali padėti Čekoslovakijai 
ne tik dėl Vietnamo, bet ir dėl 
to, kad Johnsonas nori, pasi
traukdamas iš valdžios, palikti 
su Rusija sudarytas sutartis dėl 
atominių ginklų” (N. Y. Post, 
rugsėjo 13).

Negali — sako ir E. A. Mow- 
rer (U.S. Daily Column, rugsė
jo 12) ir pakartojo Europoje 
popularų argumentą: esą ame 
rikiečiai sąmoningai yra pri
ėmę dabartinį pasaulio pasidali
nimą tarp Maskvos ir Washing- 
tono. Tokis tylus susitarimas 
esą paaiškina ir buvusio ap
saugos sekretoriaus McNama- 
ros pasisakymą už atominės jė
gos lygiavertiškumą, ne prana
šumą.

— Portugalijos min. pirmi
ninkas Antonio de Olivera Sa- 
lazar po rugsėjo 7 operacijos 
smegenyse tebėra be sąmonės. 
Padėtis beveik beviltiška. Jam 
79 metai.

mo pasaulyje ir tuo būdu iš
vengti atominio karo, kuris su
naikintų abidvi puses”. J. Res- 
tonas (NYT) nebekartojo val
stybės departamento teigimo, 
kad jokio susitarimo dėl pasi
dalinimo įtakos zonom nėra. Jis 
neturėtų nieko prieš tokį pasi
dalinimą. Tik visa nelaimė — 
mano jis, — kad tos “įtakos” 
skirtingai suprantamos. Sovie
tai esą “įtaką” supranta kaip 
“dominavimą' 
reiktų tiksliai išsiaiškinti 
kos” prasmę”.
(rugsėjo 16) įspėja net, kad dėl 
Čekoslovakijos Amerika nieko 
nedarytų, nes bet kokis Vaka
rų gestas duotų pagrindą Sovie
tam pateisinti savo brutalumą.

Kita amerikiečių politikos 
vertintojų grupė Čekoslovaki
jos okupaciją laiko optimisti
niu ženklu. Esą okupacijos fak
tas suskaldė komunistines jė
gas; sunaikino pasauly simpati
jas Sovietam net tarp mark
sistų; skaldo jėgas pačioje Ru
sijoje ir ardo jų vienybę. O '* 
tai silpnina komunizmą ir 
na jo galą. (N. Y. Post, 
sėjo 13).

Tad susitarime 
įta-

N. Y. Jimes

arti- 
rug-

Paryžiuje 21 posėdis be nieko

OPINIJA EUROPOJ: mūšy nie
kas negins

Europoje tokios tiesos prare
gėjimas ėmė diktuoti Nato na
riam naują politiką — teigia 
tas pats Mowrer. Politiką — 
žaisti Europos valstybėm tarp 
šių dviejų milžinų, kurie nori 
pasidalyt pasaulį. Tokia išvadą 
iš Kennedy-Johnsono politikos 
pirmiausia pasidarė de Gaulle 
— samprotauja Mowrer, — 
nebepasitikėdamas Amerika ir 
manydamas, kad Europos vals-

gy.SKAITYTOJO IŠVADOS; 
venam lyg .."Laiko mašinos" 
amžiuje

Tie Amerikos spaudoje prasi
veržę siūlymai turi sau para
lelių netolimoje praeityje. Max 
Lernerio (NYP) optimizmas, yra 
panašus į Hitlerio propagandis
tų pasiguodimą, kada karas ėjo 
iš rytų vis arčiau į Vokietijos 
gilumą: propagandistai aiški
no, kad bolševikai, žygiuodami 
pirmyn ištęsia savo pozicijas,

amerikiečiai turi sustabdyti vi
sus karo veiksmus.

Prezidentas nuo kovo 31 įsa
kė susiaurinti š. Vietnamo bom
bardavimą. To vaisiai aiškūs - tybės pačios turi rūpintis savo sunkina savo Dristatvma o vo_ 
bombarduojama ne šiaurės Viet- apsauga. Tokia išvada vig la- ,. .. . ,. P . .y ,w oi « r t> - - r kiečiai gali savo kariuomene la-namo sostine, bet komunistei brau ima darytis Turkija, ge- biau suSteIkti
bomb^duoja p. Vietnamo sost.- nndama savo santyk.us su So- optimizmui pagrindo vi- 
nę. (Tik kad p Vietnamo sos- neteis. Esą kai dabar Sonetai fada juo
tinėje žūsta civiliai asmens, septynias divizijas atgabeno į , Į natikės

mo. Rugsėjo 9 jau davė supras- Amerikoje demonstracijų nie- Čekoslovakiją, ir vakarų Vokie- p ' .........
ti ir tolesnius reikalavimus — kas nerengia!). tijoje blėsta tikėjimas, jog L. Res ono siu ymas issiais m-

Johnsono vyriausybė rizikuotu n !‘akos Prasm? Pnmena 
atomais ginti Europai nuo g* dau8elio išsiaiškini-
Urnos Sovietu invazijos. Gal so kas y™ "ne

Paryžiuje derybos su šiaurės 
Vietnamu prasidėjo gegužės 13. 
Per 21 posėdį reikalas iš vie
tos nepajudėjo. Komunistai te- 
bereikalauja bombardavimą vi- 
sai sustabdyti. Jei tai būtų pa
daryta, ateitų Gaujas reikalavi
mas — sustabdyti ir žvalgybi
nius lėktuvus viršum š. Vietna-

Amerikos Legionas pasakė savo tektų prie'7amprotarim7'pridė- P^mas”, kas yra “draugišku-

Amerikos Legionas konven
ciją baigė rugsėjo 12 rezoliuci
jom. Būtent: sustiprinti Viet
name karines priemones, jei 
Paryžiaus derybos nieko neduo
da; uždaryti tada priešo uostus 
ir nepalikti jam “neliečiamų 
vietų”; pavartoti visas reikia
mas priemones piliečių ir jų 
turto apsaugai; uždrausti gink
lų prekybą paštu; pareikšti sim
patijas Čekoslovakijai; skatinti

— Henry A Barnes, 61 me
tų, pagarsėjęs NTew Yorko su
sisiekimo planuotojas, rugsėjo 
16 mirė širdim.
— The Oklahoma City Times

anketa rado, kad to miesto sri
ty Nixonas gautu 35 proc., Wal- režimo nuvertimą Kuboje bet 
lace 28.6. Humphrey 25.8. kuriom priemonėm; nutraukti

Amerikos ūkinį boikotą Rode- 
zijai; išvaduoti Pueblo laivo vy
rus jei ne diplomatinėm, tai ka
rinėm priemonėm; išleisti kons
titucijos papildą, kuris apribo
tų galią teismo, uzurpuojan
čio dabar Kongreso ir vyriau
sybės funkcijas; ištirti, kas yra 
tie Students for Democratic 
Society, o taip pat American 
Civil Liberties Union ir neį
leisti komunistų į apsaugos į- 
mones.

— Nato rugsėjo 16 pradėjo 
dvejus karinius manevrus — 
kariuomenės Bavarijoje ir lai
vyno Atlante. Sovietai juos_ ir 
patį Nato pasmerkė kaip “agre-
sijos įranki”.

ri, kad augant nepasitikėjimui ,mas ' lsaisk'"ta «?■ «-J- Tau- 
Amerika Vokietijoje gali stip- ‘u- chart0Je. bet nsa beda, kad 
rėti nacistinis elementas šalia Sov,e!al. eI«,,asl ”e Pa«al, ta!' 
socialdemokratu linkimo derė- ka,P blankinta , o pagal tai, 
tis ir su rytu Vokietija ir su kalP "f gab pasinaudoti s,uo 
Maskva ” momentu. Tad noras issiaiskin-

„r ♦ • t„ i ti ir susitarti dėl itaku sferosAnglijos socialistai laiko me- .... • . -. ., ..... , , ... reiškia naujas Amerikoje iliuzini Amerikos aiškinimą, kad dėl
Čekoslovakijos iš anksto nesu
sitarta tarp Amerikos ir Mask^.
vos; jie linksta į “neutralu
mą”, norint iš naujo perorga
nizuoti Nato jėgas.

IŠEITYS AMERIKOJE: susitik- 
ti ir susitarti

Amerikoje j 
akys mato kitokias išeitis. Vie-

jas. Nes Sovietam svarbu ne 
esamos padėties palaikymas, 
ne “detente”, ne “koegzisten
cija”, o, kaip Restonas pasakė 
— “dominavimas”. Dominavi
mas ne tik rytų vidurio Euro
poje, bet ir viduriniuose ry
tuose, ir Viduržemio jūroje.
Iki pagaliau ims reikšt norą 

prasivėrusios dominuoti Naujojo pasaulio sfe- 
• roję.

— AF.L.-C.I.O. prezidentas
Meany, tvirtas Humphrey rėmė
jas, susirūpinęs savo unijų na
riais dėl jų palankumo Wallace.

— Prezidentas LBJ nuspren
dė neduoti šiuo metu Izraeliui 
F-4 Phantom lėktuvų. Izraelis 
jų prašė apie 50. LBJ nenori, 
kad lėktuvai Izraeliui gadintų 
LBJ santykius su Maskva.

— Nixonas rugsėjo 14 pa
sisakė už paramą ūkininkam, 
kad būtų sulaikytas jų bėgimas 
į miestus. Prieš porą dešim
tų metų ūkiuose gyveno 18 pro
centų gyventojų, dabar jau tik 

s 5 procentai. 'A__... . .... , mus manevrus.— Anglijoje, rytinėje, rugsė
jo 15 per 24 valandas tiek — J. Tautose dabar 125 na- 
prilijo, kad vanduo pakilo 6 pė- riai. Mažiausias savo plotu ir

nos išeities pagrindinis reiškė- Visas tas spaudoje filosofa- 
jas yra prezidentas LBJ — te- vimas apie susitarimus reiškia 
besilaikydamas tiltų politikos, norą jei ne kitus, tai save į- 
neatsisako bent prieš savo vai- tikinti, kad nieko nereikia dary-
džios galą susitikti su Sovietų 
vadais ir susitarti. Anot N. Y. 
Post, susitarti dėl “kondominiu-

ti. Kai Brooklyne plėšikas už
puola žmogų ir jį nužudo, tai 
kyla spaudoje pasipiktinimas, 
kad kaimynai matė, girdėjo pa
galbos šauksmą, bet niekas 
piršto nepajudino, net policijai 
nepaskambino. Tokį abejingu
mą užpultam artimui smerkiam, 
bet politikoje tokį abejingumą 
vadiname pragmatine išminti
mi. ..

Fantastinis filmas “Laiko

— Prezidentas LBJ sutiko pa
siųsti į Vokietiją rudens 
manevram 4 grupes bombone
šių ir 2 motorizuotas pėstinin
kų brigadas, kurios buvo anks
čiau iš Vokietijos atitrauktos. 
Tai ženklas, kad Amerika suti
ko Nato jėgas stiprinti ir de- masina” įspūdingai vaizdavo 
monstruoti prieš Sovietų kari- ateities valstybės santykius

tarp valdinių ir valdovų: valdo
vai slibinai požemiuose maiti
nosi valdiniais, kurie pagal fab
rikų švilpimą klusniai kaimene 
ėjo prie urvų ir be jokio pa
sipriešinimo davėsi suryjami. 
Balso nei vienas už kitą nei 
prieš slibiną nekėlė. Nekėlė, iki 
atsirado iš kito pasaulio drą
suolis maištininkas.

Ar šių dienų politiniuose san- 
rų. Po Prancūzijos eina italai 5.263 akrai su 4.914 gyvento- tykiuose atsiras tokis drąsuo- 
— 20 litrų, vokiečiai 14 litrų, jų: tarp jų 395 baltieji.

das. Žmonės gelbėjosi ant sto
gų; keliuose užklupti kopė ant 
automobilių viršaus.
— Prancūzijoje alkoholio su

vartoja daugiau nei Amerikoje. 
Per metus vienam suaugusiam 
piliečiui išeina 28 litrai (29.5 
kvortos), Amerikoje — 10 lit-

gyventojų skaičium yra Mal- 
dive salos — 112 kv. m. ir 
90.000 gyventojų. Malta jau di
desnė — turi 122 kv. m. ir 
319.000 gyventojų. Kandidatas 
Į J. Tautas yra ir Pacifiko sa
la Nauru— ji savo plotą ma
tuoja ne myliom, bet akrais —

lis prieš slibinus?
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SPAUDOS TEISMAS IR BENDRUOMENĖS TEISMAS
SPAUDA

mūsų universitetas ir jo bi
blioteka yra vienas vertingiau-

STEPHEN AROMISKIS (Artnakauskčis) — Graborius-balsamuotojas. Mo
derni koplyčia. 423 Metropolitan Avenue Brooklyn, N.Y. 11211, B V 7-4335.

THEODORE WOLINNIN, INC. — E. Jostph Zebrowski, laidotuvių direkto
rius. Moderni koplyčia. 123 E. 7th Street, New York, N.Y. GK 5-1437.

VAITKUS FUNERAL HOME. Notary Public. 197 Wębsler Avė. Cambridge 
Mass. Pranas Vaitkus, laidotuvių direktorius ir balsamuoiujas. Aiouernisaa 
koplyčia Šermenims dykai. Aptarnauja Cambridge ir Bostonų, ik 6-0434.

informavo 
eigą. Dabar 

santraukom 
pranešimus.

BUYUS FUNERAL HOME, Mario Teixeira, Jr. laidotuvių direktorius. 426 
Lafayette SL, Nevvark, N J. 07105; teL MArket 2-5172. Paruošiamos gar
bingos laidotuvės. Modernios koplyčios, oras vėdinamas.

N. F. WALKER, Ine. Laidotuvių direktoriai. Daug vietos automobiliams 
statyti. 87-34 80th Street Woodbaven, N. Y. 11421, (2112) MI 2-4343 ir 
2039 Merrick Avė. Merrick, N.Y. 11566 (516) FR 8-0303.

LITAS INVESTING CO^ INC. — Paskolos geromis sąlygomis. Aukštos pa
lūkanos už indėlius. 86-01 114th Street Richmond Hill, N.Y. 11418, (212) 
441-6799; 2422 W. Marąuette Rd., Chicago, IU. 60629, (312)) 476-2242

JOSEPH GARSZVA — GRABORIUS, BALSAMUOTOJAS. 2 modernius 
koplyčios. 231 Bedford Avenue, Brooklyn, N.Y. 11211; EV 8-9770.

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

FRANK J. VOGEL laidotuvių direktorius — McCue Funcral Home. Koply
čios galimos, kur tik reikalingos. 395 Aulumn Avė., Brooklyn, N.Y. Ixzu8;

SIMONSON Funerai Home — Kilnus patarnavimas nuo 1887 metų. Kuo 
galėdami patarnaujame minėjimuose. Skambinu 847-03VO, VVm. H. sunuii- 
son, direktorius. Laidotuvių Įstaigos: 119-04 Hillside Avenue Kiciunond Hill, 
N.Y.; 97-01 lOlst Avenue Ozone Park, N.Y.

JOHN ORMAN AGENCY / Insurance -Real Estate. Namų pirkimo, par
davimo ir visais reikalais kreipkitės į mūsų ištaigą. Pildomi miesto, valsty
bės ir federalinės valdžios mokesčių (Income Tax) pareiškimai. — 110-04 
Jamaica Avė., Richmond Hill, N. Y. 11418; teL VIrginia 6-1800.

SIDABRINIO VARPO KEPYKLA - Silver Bell Baking Co. Lietuviška ir 
europietiška duona ir pyragai, šventėms, vestuvėms bei pokyliams tortai. 
Dalia ir Albertas Radžiūnas, sav. 36-38-40 Stagg SL Brooklyn, N.Y. 11206; 
ST 2-5938.

RIMO IR JUOZO BRUŽŲ vienintelė lietuviška siuntinių įstaiga didžiaja
me New Yorke, atlieka visus patarnavimus sudarant siuntinius ir užsakant 
kitas dovanas į Lietuvą. Greitas patarnavimas — žemos kainos. 370. Unioir 
Avė., Brooklyn, N.Y. Telef. E V 4-4952

SUPERIOR PIECE GOODS CORP. 200 Orchard SL New York, N.Y. 10002, 
. AL 4-8319. 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 
rūšies pigiausiomis kainomis. Specialus patarnavimas paruošiant pakietus į 
Europą. Užeikite ir įsitikinsite!

MATTHEVV P. BALLAS FUNERAL HOME — Moderni koplyčia, Air-con- 
ditioned. A. J. Balton-Baltrūnas, Licensed Manager and Nolary Public. 660 
Grand SL, Brooklyn, N. Y. 11211; ST 2-5043.

PARDUODAMA VAISTŲ LABORATORIJA ir ofisas. Plačiai žinomi vais
tai bei mestis nuo reumatizmo. Labai pelninga įmonė. Rąžyti: P. Deken, 
North Sta., P.O. Box 9112, Newark, NJ. 07104. * £_________

JUOZO ANDRUŽIO Real Estate, Insurance. Apraudimas gyvybės, namų, 
automobilių, baldų ir k. Namų pardavimas, apdraudos, Income Tax užpil
dymas, Mutual Funds—pinigų investacijos. Kasdien nuo 9 iki 8 vai.; šešta
dieniais iki 6 v. pp. 87-09 Jamaica Avė., Woodhaven N.Y. 11421; VI7-4477.

J. B. SHALINS-ŽALINSKAS — Laidotuvių direktorius. 84-02 Jamaica Avė. 
(prie Forest P'way Sta.), Woodhaven, N.Y. 11421. Suteikia garbingas laido
tuves. Koplyčios nemokamai visose miesto dalyse. TeL VIrginia 7-4499. ’

dfiagom ir laužu, didžioji uni
versiteto arkadų dalis užmū
ryta, mat, prireikė sandėlio, se-

DOVANŲ SIUNTINIAI 1 LIETUVĄ — Mes siūlome nepalyginamą patar
navimą. Firma Union Tours egzistuoja nuo 1931 m. Per tuos praėjusius 36 
metus nei vienas siuntinys nebuvo grąžintas ir nei vienas nežuvii. Mūsų ilgų 
metų patyrimas leidžia mums ir mūsų kvalifikuotam štabui išpildyti visas 
pareigas, susietas su siuntinių priėmimu, supakavimu, ir tų siuntinių išsiun
timu. Išmėginkite mūsų patarnavimą ir būsite patenkinti. Mes turime didelį 
pasirinkimą įvairių siuntiniams daiktų — geriausių siuntimui ir tai pigiau
siomis kainomis; pas mus gausite visko, ką tik jūs norėsite siųsti draugams 
ir giminėms. Reikalaukite mūsų nemokami! katalogų — UNION TOURS 
1 East 36th St. New York, N.Y. 10016. Aplankykite mūsų skyrius; Chicago, 
11L 2219 W. Chicago Avė. 60622; Los Angeles, Calif. — 344 North La Brca 
Avė. 90036.

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

RESTWAV 
TRAVET, AGENCY

Keliones pla< iaffie pasauly 
ĮVILKTAM R BEST 

84-14A Jamaica Avenue 
Woodhaven, N. Y. 11421

Lietuviai dalyvavo East Chicago, Indiana, miesto šimto metų sukakties minėjimo parade. Ant specialaus ve
žimo važiavo tautiniais drabužiais pasipuošusios lietuvaitės. Nuotr. T. J. Bacevičiaus. O.F.M.

RICHMOND HILL DORAN’S FLORIST, Ine. 126-15 Liberty Avenue Rich
mond HUL N.Y. 11419, TeL 641-9441 - MI 1-7702. Krautuvė atidara kasdien 
nuo 9 vai. ryto iki 9 vai. vak.; sekmadieniais nuo 9 iki 5 vai. p.p. Gėlės pa
siunčiamos į visus miestus. Paruošiama vestuvėms, laidotuvėms ir kitom 
progom buketai ir pristatoma į nurodytą vietą arba namus. Savininkai — 
John Doran ir Alice Zupko, kuri kalba lietuviškai ir maloniai patarnauja.

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

GREITOJI PAGALBA. Nenusimink, gausi pagalbą. Ilgai laukti vaistai 
nuo reumatizmo, rankų, kojų nutirpimo ir skaudėjimo jau gaunami. Tai 
Deksnio mostis, dabar vadinama “Ree-Leef Rub”. Dėžutės: 4 uncijų 3 dol., 
8 uncijų 5 dol. Persiuntimui pridedama 50?. Kreiptis: Royal Products, North 
Sta., P.O. Boz 9112, Nevvark, N J. 07104, arba į Darbininko administraciją, 
910 WiUoughby Avenue, Brooklyn, N.Y. 11221.

D rauge rugsėjo 11 O. Laba
nauskaitė: “Ką tik pasibaigęs 

mistų; kieno iniciatyva seime PLB trečiasis seimas paliko

KARLONAS FUNERAL HOME — 280 CHESTNUT STREET, NEW 
BRITA1N, CONN. TeL BA 9-1181.

tinių Valstybių vyriausybei, ku- stangas, siekiant jiem teisingu- . ___ . , ... ,,aL1. , A . ,... J Jungtinių Finansų komiteto kleista užklija ant automobilio langelio. Utkli-
n nuolat nepripažįsta sovieti- mo ir laisves. - jo, projektas daii. J. 9ut>aeiau«. Y

JUOZO MISIŪNO GĖRIMŲ KRAUTUVĖ — Galima gauti įvairiausios rū
šies amerikiečių ir importuotų gėrimų. Didžiausias pasirinkimas degtinės 
ir vyno. 103-55 Lefferts Blvd. Richmond HiU, N.Y. 11418. TeL VI 3-3544.

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

ANDRIUS ARMONAS, statybininkas — Long Islande stato įvairaus dydžio 
naujus namus, kuriuos galima tuoj įsigyti; Priimam užsakymus pastatyti 
pagal pirkėjo pageidavimus ant mūsų arba pirkėjo žemės. Statybą atliekam

— Naujosios mūsų literatu- sąžiningai pagal susitarimą už labai prieinamą, kainą. TeL (516) AN 1-2864. 
ros kryptys ir tie pakitimai, ~
apie kuriuos buvo kalbėta skv- VYTAUTAS maželis, fotografas — vestuvės: spalvota ir juoda balta (ga- . . , mcio, j j. ir j jjjįjįg miestus), portretūra, meno darbų nuotraukos ir kiti foto
nesi Kelią per atkaklų senų es- patarnavimai. 422 Menahan SL Ridgewood, N.Y. 11237; Tel. HY 7-4677. 
tetinių normų ir įpročių pasi- - ------------------------------ ;--------------------------------------------------------------
priešinimą. Gana aštrus rašy- Vytautas Beleckas, sav. vvinter Garden Tavem. 1883 Madison sl,
toju pasiskirstymas i du meni- Ridgewood, N.Y. 11227, EV 2-6440. Salė vestuvėms ir kt. pramogoms. Be 

P - f to; duodami polaidotuviniai pietūs. Pirmos rūšies lietuviškas maistas priei
nama kaina

DEXTER PARK 
PHARMACY 

Wm. Ana-s-tasi, B. S. 
77-01 JAMAICA AVENUE 

<Cor. 77tri.Street) 
Woodhaven. IM-V. 11421 

WK DELIVF.R 
Mlchigan 2-4130

Atvykęs į Vilnių, aplankiau universitetą
— Atvykęs | Vilnių, aplan- tas!) užversti statybinėm mo

kiau universitetą. Pasiilgau jo 
senų rūmų dvelkimo. Tačiau 
tas vaizdas nedžiugino akies, 
— taip kalbėjo Literatūros ir 
Meno (rugp. 10) atstovui L. Vla- 
dimirovas, Jungtinių Tautų bi
bliotekos New Yorke direkto
rius, atostogaudamas Palango
je. Nenudžiuginęs vaizdas Vil
niaus universitete, jo žodžiais, 
toks:

— Istorijos ir filologijos fa
kulteto romantiški kiemai vis 
dar (kiek jau tęsiasi remon-

— Užėjau į universiteto bi
blioteką. Biblioteka, kuri sun
kiais fašistinės okupacijos me
tais išsaugojo fondus ir senovi
nes patalpas, pokario metais 
dirbdama be galo sunkiose są
lygose, sugebėjo sutvarkyti di
džiulius knygų rinkinius, su
kurti darnią katalogų sistemą, 
praturtinti savo fondus pažan-

giausia tarybine ir užsienio 
moksline literatūra.' Buvo su
rasta ir atgabenta į Vilnių į- 
vairiose Rusijos ir Ukrainos 
bibliotekose išsaugotos Vil
niaus universiteto knygų kolek
cijos, sukauptas turtingiausias 
pasaulyje senų lietuviškų kny
gų fondas, išleista visa eilė ver
tingų bibliografijos ir knygoty
ros leidinių. Artėja šios biblio- 
tikos keturių šimtų metų jubi
liejus. Ši data bus plačiai pa
minėta mūsų ir užsienio spau
doje. Tačiau kaip atrodo pati 
biblioteka?

— Puošnioje Smuglevičiaus 
salėje grindys išklotos papras
tomis lentomis, dar Muravjovo 
laikais pastatyti laiptai visiškai 
nudilę, prigrūstos knygų sau
gyklos neturi paprasčiausių 
gaisro signalizavimo prietaisų, 
kuriuos rasime kiekvienoje di
desnėje prekybos įmonėje ... 
Aukštojo ir specialinio viduri
nio mokslo ministerija ir uni
versiteto vadovybė, paskendu
sios kasdieniniuose rūpesčiuo- darbus. Neturime pamiršti, kad 
se, atrodo, visai apsiprato su 
tokia bibliotekos būkle.

— Savo metu buvo sudary- šių ir įdomiausių kultūros ir 
ta dokumentacija saugyklų

priestato statybai, bibliotekos 
modernizavimui, Jono bažny
čios pastatų restauravimui. Ta
čiau statyba bei restauravimo 
darbai dar nepradėti, jei neskai
tysime kelių darbininkų, besi
krapštančių istorijos ir filolo
gijos fakultete bei Jono bažny
čioje. Gal būt, į senojo univer
siteto pastatus vertėtų laikinai 
neleisti turistų, o, pasiraičius 
rankoves, pradėti numatytus

SENASIS SUSIKOMPROMITAVO
NAUJASIS

Diskusijose apie literatūros 
kritiką Lietuvoje, kritikas Vy
tautas Kubilius (Lit. ir Menas, 
rugp. 10) atskleidžia eilę bū
dingų reiškinių ne tik kritiko
je, bet ir apskritai literatūro
je. Sako:

— Šiandieninė kritika, gali-

Draugas rugsėjo 10 Pr. Gr. 
vedamajame prabilo apie nesu
tarimus ar nesusipratimus , buvo platinami multiplikuoti la- 
pasitaikančius šiame . krašte ir peiiai prieš seimo rengimo ko- 
tarp lietuvių. Ragino, kad., tie., miteta
“maži nesutarimai” būtų spren- Išsiaiškinti, kas virto ne tik 
džiami “dialogo ir diskusijų ke- “šalininkais”, bet ir vykdyto- 
liu, o ne išnešami į spaudą ir jais tokių “neprotingiausių idė- 
paliekami visuomenės teismai.
O juk nėra tokios idėjos, kad 
ir neprotingiausios, kuri neat
rastų šalininkų”.

Dienraščio samprotavimus 
papildant bei pakonkretinant, 
tenka priminti, kad Darbinin
ke buvo pasisakyta: tegul ne
susipratimai bent tarp bendruo
menės veikėjų būtų lyginami, 
sprendžiami bendruomenės į- 
statų numatytu keliu — bend
ruomenės garbės teisme. To
kiam teismui priklausytų ir to
ki dalykai, kaip šio PLB seimo 
metu iškilęs faktas apie Čiur
lionio ansamblio vadovybės į- 
sipareigojimus seimo rengimo 
komitetui — duotus raštu ir 
paskiau sulaužytus. Garbės teis
mui priklausytų išnarplioti ir 
faktą, kieno iniciatyva buvo 
kreiptasi į policiją, kad koncer
to metu užsceny laikytų poli
cininką .. .apsaugai nuo ekstre-

jų”, reikalautų pačios bend
ruomenės savisauga.

Nuo tokių idėjų vykdymo, 
nuo jų prasiveržimo spaudoje, 
nuo patarnavimo priešui būtų 
apsisaugota, jei toki reiškiniai 
būtų nukreipti į garbės teis
mą, jei garbės teismas veikliai 
reikštųsi; jei jo ribose būtų 
mezgamas Draugo kalbamas 
“dialogas".

PLB trečiojo seimo atgarsiai
Spauda gausiai 

apie PLB seimo 
skelbia ištisai ar 
seime paskelbtus 
Rodėsi ar rodosi ir eilė vertina
mų pastabų.

Keleivis rugsėjo 4: “Niekas 
neabejoja, kad seimas buvo la
bai reikšmingas-įvykis mūsų vi
suomeniniame gyvenime”.

55-tojo Lietuvos vyčių visuotino seimo
LAISVĖS DEKLARACIJA

nio režimo, per apgaulę paver
gusio Lietuvą, ir atvirai smer
kia Rusijos politiką Baltijos 
valstybėse, kaip priešingą mo
dernios civilizacijos principam.

Mes sveikiname Jungtinių V- 
tuvos nepriklausomybės atsta- bių vyriausybę už reikalo su- 
tyme 50 metų sukakties.

Mes, 55-tojo Lietuvių vyčių 
visuotinio seimo delegatai ir 
svečiai, taip pat Lietuvių Bend
ruomenės nariai ir draugai, su- 
sinnkcme šiandien prie Lais
vės Varpo viešai paminėti Lie-

šis įvykis nebuvo ir negali 
būti jokia forma paminėtas mū
sų protėvių žemėje, Lietuvoje, 
nes ji komunistų supančiota ir 
Sovietų Rusijos valdoma.

Todėl mes, kurie turime lai
mės gyventi šioje garbingoje 
šalyje, kuri tokia gera buvo 
mūsų tėvam, yra gera ir mum 
ir mūsų vaikam, šia proga reiš
kiame nuoširdus padėką Jung-

kontraversiniai klausimai vie
tos rasti neturėjo”. Ir anks
čiau Draugo korespondentas 
A. Al. tvirtino, kad “dr. K. Keb
lio kontraversinė paskaita apie 
valstybiškumą bei tautiškumą 
visai netiko baigiamajam iškil
mingam posėdžiui”.

Naujienos rugsėjo 7: “Daug 
bergždžiomis laiko praleista 
pirmą dieną besiginčijant dėl 
tvarkos”. Bendruomenės prog
raminiu pranešimu laiko A. 
Rinkūno paskaitą, o “dr. K. 
Keblio kaip kontraversinis pra
nešimas netikp PLB seimo dar
bų pabaigai”.

Palankiausio vertinimo spau
doje susilaukė pramoginės da
lys, ypačiai Lancolno Centre 
koncertas. ^V^tinimą baigda
mas, Drauge ragšėjo 7 A. Skr. 
betgi mano: “koncerto rengė
jai būtų geriau padarę, ne jun
gę dviejų visai skirtingų ir sa
vo stiliumi ir savo pasiruošimu 
kolektyvų: profesionalų simfo
ninį orkestrą ir solistus iš vie
nos pusės ir liaudies dainų an
samblį iš kitos ... Programa 
tokia, kokią turėjome, buvo 
aiškiai per ilga ir neišbalansuo
ta. Simfoninė dalis buvo trum
pesnė, bet ansamblis dainavo 
beveik dvi valandas, kai ku
rias dainas kartodamas ir tuo 
užtęsdamas ir šiaip jau ilgą pro- 

la, kad pranešimas pateko į iš- gramą. Iš viso koncertas tęsė

kiek sujauktas nuotaikas. 
Priežastis: erzelis posėdžiuose, 
perkimšimas darbotvarkės tech
niškais dalykais... šviesiausia 
ir naudingiausia seimo.ffeliš bu
vo keturi pranešimai, kurių du 
orientaciniai, kiti du problemi
niai ... Nė vieno pranešimo ne
buvo galima diskutuoti, nes 
.. .nesuvaldomas noras kalbėti 
dėl tvarkos jau buvo suėdęs vi
są turimą laiką”. Labiausiai ver
tina A. Rinkūno pranešimą 
apie kultūros ir švietimo rūpes
čius. “Jeigu toks pranešimas 
nebūtų galėjęs atsirasti be sei
mo, tai dėl to vieno dalyko sei
mas galėtų būti pateisintas”. 
“Dėl antro probleminio prane
šimo (dr. K. Keblio): “labai gai-

pratimą ir užjautimą, ginant 
laisvę mylinčių žmonių teises 
visur, ypatingai Lietuvoje, šia 
proga norime išreikšti savo mei
lę ir lojalumą Jungtinėm Vals
tybėm ir mūsų tvirtą paramą 

. jos vidaus ir užsienio politikai, 
kuri siekia laisvės visiem žmo
nėm.

Mes, kurie esame kilę iš Lie
tuvos, pažadame visuomet pri
siminti nelaimingą Lietuvos 
žmonių būklę ir dėti visas pa-

kilmingąjį posėdį, kuriame si tris valandas.'

NEGIMĖ
ma sakyti, atsisakė vadovavi
mo visam literatūros procesui 
funkcijos. Senasis vadovavimo 
stilius (komandos, reglamenta
cijos, etiketės) susikompromita
vo, o naujasis stilius, kuris tu
rėtų būti pagrįstas moksline 
analize, sugretinimais su kitų 
tautų literatūromis ir drąsiomis 
prognozėmis, dar negimė.

— Dabartinė kritika užsiima teL 277'560< 
tik literatūros proceso komen
tavimu ... Ryškiausiai šitas 
komentatoriškas kritikos vaid
muo iškyla vertinant kūrinius, 
parašytus naujoviška forma... 
Novatoriškumas tapo savotišku 
tabu — kas juo prisidengia, da
rosi neliečiamas. Kritikas tie
siog bijo pasirodyti konservato
riumi ir urmu giria visa tai, 
kas kitoniška. Tokiu būdu yra 
išliaupsinami ne tik antraeiliai 
(“Kauno romanas”) ar meniš
kai netobuli kurmiai (kai kurie 
E. Mieželaičio, M. Sluckio, J. 
Baltušio kūriniai), bet ir dezo
rientuojamas skaitytojas, o nau
josioms mūsų literatūros kryp-

nius polius, įtempta tarpusavio 
kova, naudojantis visokiomis 
priemonėmis, kritiką pastatė į 
labai keblią padėtį, kur jai sun
ku buvo išlikti kaip objektyviai 
teisėjai. Pagaliau, kiekvienas 
didesnis rašytojas pas mus. pa
verčiamas savotiška valstybine 
socialistinės kultūros nuosavy
be, apie jį susidaro neliečiamy
bės zona, kurios nedrįsta per
žengti kritika. Ir taip iš kriti
kos lieka panegirika.

V. Kubilius mano, kad “rei
kėtų labiau skatinti nuomonių 
kovą kritikoje, leisti išsakyti 
skirtingus požiūrius, spausdin
ti apie tą kūrinį po 2-3 recen
zijas, nenutylėti paskirų kūri
nių”.

Pasisako jis taip pat ir ?<jie 
reiškinį, kuri dažnai galima 
sutikti ir lietuvių išeivijos spau
doje, ir tai ne vien literatūros 
kritikos srityje. Būtent:

— Reikėtų išgyvendinti iš 
spaudos neapibrėžtas formuluo
tes (“kai kurie rašytojai”, “kai 
kurie kritikai”), kuriomis kaž
kam lyg grasinama, kažkas lyg 
smerkiama, bet kas — neži
nia. Tos formuluotės nepapras
tai paplitę, ir jose ryškiausiai 
atsispindi kritikos bailumas, ne
noras sakyti tiesą į akis, kaž
ką supykdyti...

Literatūros kritikų profesio
nalų, sako V . Kubilius, beveik 
nėra, nes:

— Gana žemi literatūrinės 
spaudos honorarai, beveik vi
sų mūsų žurnalų iliustratyvi- 
nis-populiarinis. o ne intelek- 
tualinis-teorinis pobūvis kol 
kas neduoda pagrindo atsiras
ti tokiai kritikai.

Ir kiti diskusijų dalyviai 
smerkia pataikūniškas panegiri
kas ir kviečia (bent literatūros 
kritikoje!). daugiau leisti pasi
reikšti pažiūrų Įvairumui. (E)
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PLB pirmininkas J. Bačiū- 
nas, atidarydamas trečiąjį PLB 
seimą New Yorke rugpiūčio 30, 
pasakė kalbą. Pirmiausia pa
sveikino diplomatus, lietuviškų 
institucijų pirmininkus, vadus, 
seimo atstovus. Pradėjęs nuo

DARBININKAS

Is PLB pirm. J. Bačiūnokalbos atidarant seimą

uugomi ir artinami autoriam* pražant. Pavarde pasirąžyti straipsniai nebūtinai 
ižreHkia redakcijos nuomone. Už skelbimų turini ir krib» redakcija neatsako.

Akivaizdus mokslas neakivaizdžiu būdu
Mokslas dabar yra gyvenimo rimą pavadinti svetimą aplinką, 

būtinybė. Seniai praėjo tie lai- Ji nepeiktina, bet nelietuvišką, 
kai, kai užtekdavo to mokslo, Savaime geru lietuviu nepasi- 
kurį augantieji vaikai gaudavo 
iš savo tėvų: dirbti žemę ar už
siimti kokiu amatu. Dabar 
ir žemę ariantieji ar 
kokiu amatu besiverčiantieji tu
ri išeiti bent pradinį privalo
mą mokslą. Profesiniam dar
bui to nepakanka. Reikia ilgai 
ir daug mokytis. Net ima įgris
ti mokytis ligi kokių 25 ar 30 
metų. Beveik pusė gyvenimo. 
Bet kas nori būti geru profesio
nalų. ieškomu ir vertinamu, tu
ri pasispausti. Tokio asmens 
pats darbas ieško, ne jis — 
darbo. Tiktai tingūs jaunuoliai 
meta ar nutraukia mokslą, grie
biasi bet kokio darbo, o paskui 
gailisi. Užtat reikia kantrybės, 
ištvermės ir triūso, kad pas
kum būtų galima pasidžiaugti 
pasiektais vaisiais.

daroma. Kas nenori nutrūkti 
nuo savo tautos ir susilieti su 
kita, privalo taip pat mokytis. 
Tai jau pridėtinis mokslas, a- 
merikiečių mokyklose nedės
tomas, be tlietuviam neišven
giamas. Reikia gerai pažinti sa
vo tėvų kraštą, jo istori
ją, pramokti žodžiu ir raštu lie
tuvių kalbos. E lituanistikos, 
tiesa, šiame krašte nebus nei 
apčiuopiamos naudos nei pini
go; gal tik vienam kitam. Ta
čiau gyvenimo mes negrindžia
me tiktai nauda ir pinigine, 
Yra ir moralinių pareigų, ku
riom privalom aukotis.

Lituanistikos galima mokytis 
visais būdais, jei tik kas- nori. 
Galima ir reikia mokytis 
moję, lituanistinėse — 
giausia šeštadieninėse — 
kyklose, organizacijose, 
suose, net kai kuriose kolegi
jose. Galima mokvtis ir neaki
vaizdžiu būdu. Tokio mokslo, 
kai nelankoma mokykla, bet 
mokomasi namie, šiame krašte 
yra daug: visokie kursai, ku
riem vadovauja specialistai, 
prisiusdami pamokas namo ir 
reikalaudami atlikti tam tikrus' 
uždavinius.

karus, ir septynios valandos, ei
nant Į rytus.

Kai New Yorke saulė lei
džiasi, tai Peertha jau rytas, o

. JAV atstovų, pasidžiaugė Kana- Sydnėjuje — priešpiečiai. Kai 
dos, Europos ir labiausiai Aust
ralijos, Naujosios Zelandijos at
stovais. __ .

Bendruomenėje niekada 
saulė nenusileidžia

“Mūsų bendruomenė sveti
muose kraštuose nėra didelė”, 
—kalbėjo pirmininkas, —“Bet 
ji yra plati. Ne veltui ją 
vadiname po pasaulį išsisklai
džiusių lietuvių bendruomene.

Mūsų bendruomenė nesiekia 
pačios Lietuvos ir kitų raudo
nojo tvano apsemtų kraštų, ku
riuose yra lietuvių. Bet ji pasie
kia kadaise iš tėvynės išolau- 
kusius, išvažiavusius, , ypač vė
liau laisvėn išbėgusius lietu
vius.

Kai pažiūri į tuos plotus, kur 
mes esam išsisklaidę, tai prisi
mena buvusi Britų Imperiia, 
apie kurią sakydavo, kad joje 
niekada saulė nenusileidžia.

Ir mūsų Lietuvių EeiviųBen- 
druomenėnės padangėse saulė
niekad nenusileidžia. . .tai kas ei gelbės mus. Kas ta-

Nuo Stockholmo Švedijoje d a rūpinsis pačiu didžiausiu rei- 
. iki Peertha Australijoje yra 17 kalu — Lietuvos laisve, nepri- 

valandų skirtumas, einant į va- klausomybe!

Australijoje saulė slenka artyn 
prie vakaro, tai Stockholme ir 
Romoje jau rytas.

Bet pagunda didžiuotis tokia 
platvbe — apgauli. Plačiai pa
sklidus mūsų bendruomenė, 
bet ji skystai išsisklaidžiusi.

O kas plačiai ir skystai pa
plinta, tas gali greitai išgaruoti.

Apsidenkim bendruomenės 
tinklu

Kad taip greit neišnyktume, 
mum reikia apsikloti geru orga
nizacijos tinklu. Jis apsaugo 
mus nuo greito išgaravimo ir 
nuo įsisunkimo į svetimas že
mes. Tam ir mezgam savo ben
druomenės organizacinį tink
lą” ... “kviečiu ius per ta ket
vertą mūsų bendravimo dienų 
nepalikti pašaly rūpesčio apie 
mūsų bendruomenės organizaci
jos tinklą. Pagalvokim, pasitar- 
kim, kaip jį pastiprinti ir page
rinti.

Jeigu tas tinklas neatlaikys,

sei- 
dau-
mo- 
kur-Nauda ir pinigas nėra dar ga

lutinis mokslo tikslas. Mokslas 
apšviečia ir daro žmogų kul
tūringesni. Yra džiaugsmo iš 
paties žinojimo. Labai gera 
yra, kai mokslas atitinka ir tą 
sritį, kurią kas mėgsta. Pavyz
džiui, jei medicina nebus tik 
priemonė daug pinigo užkalti, 
o mėgiamas dalykas, tai ir 
gydytojo atsakomingos ir sun
kios pareigos bus lengvesnės 
ir pacientam geriau. Tas pats 
yra ir su kitomis sritimis. Mėgs
tamojo mokslo sritis traukia, 
skatina, palaiko jėgas, giedrina 
gyvenimą. Profesionalai tiktai 
amatininkai, gal būt, pasidaro 
žmonės turtingi, bet ir nelai
mingi: iš savo darbo neturi to 
pasitenkinimo, kuri turi duoti * ILCZAU 1OV1L1 L<X J1VUIV1 ▼ CKAAAA&ASA A*’
kiekvienas triūsas. Darbas yra tuanistikos kursa. Tai galima 
palaima, o ne koks slėgimas, pa(jaryti betkur gyvenant ir bet 
tik reikia atitikti savo sritį. kokiu laiku. Informacijų reika-

* lu geriausiai kreiptis adresu:
Mokslas yra gyvenimo viena Pedagoginis Lituanistikos Insti- 

iš būtinybių ir lietuviam dabar- tūtas, 5620 So. Claremont 
ties nenormaliose sąlygose. Avenue, Chicago, Illinois, 
“Nenormaliom sąlygom” čia no- 60636.

Nepamirškime: jei nebus ge
rai ir glaudžiai organizuotos 
mūsų bendruomenės, tai po 
kiek laiko svetimuose kraštuo
se neliks kovojančių dėl Lie
tuvos nepriklausomybės.” “Ben
druomenės tinklas, mano supra- 

- timu, gali būti labiausiai patiki
mas įtaisymas, kad lietuvių gy
vumas ir veiklumas neišnyktų 
drauge su dabartine mūsų kar
ta. Prie tinklo mezgimo darbo 
reikia neatidėliojant traukti jau
nesnes lietuvių kartas, nes tik 
jie gali tęsti tą darbą, kurį dir
bam. bet prie kurio vistiek ne
galėsime gana ilgai išstovėti.

Bendruomenių Federacija
Mūsų bendruomenės orga

nizacija ne griežtai centralizuo- 
ta. Mes esame lyg įvairiuose 
kraštuose susitelkusių bendruo
menių federacija. Atskirų kraš
tų bendruomenės daugelį sa
vo reikalų ir klausimų spren
džia savitai, pagal vietines ap
linkybes. Nei aukščiausia mūsų 
bendruomenės valdyba, nei sei
mas tų vietinių reikalų netvar
ko.

Bet seimas ir jo įgaliota val
dyba gali ir, manau, turi duo
ti gaires visai tai plačiai pa
sklidusiai bendruomenei.

Gairės penkmečiui
Atidarydamas šį seimą, iš jū

sų tikiuos išgirsti krypties nu
rodymų valdybai ir visai bend
ruomenei penkeriem ateinan- 
tiem metam.

Tokių nurodymų reikia, nes 
dėl kai kurių dalykų esame 
kryžkelėje...”

Toliau pirmininkas nurodo 
tuos klausimus, dėl kurių turė
tų seimas pasisakyti. Štai visuo
menės susiskaldymas grupėmis 
ir partijomis. Ar bendruomenė 
turi ugdyti tolerantišką ir tai
kingą koegzistenciją, ar bend
ruomenę padaryti vienos parti
jos nuosavybe, ar pajėgesnius

lietuvius, kad ir kitų pažiūrų, į- 
traukti į visuomeninį darbą ? 
Ar jau verta pasirūpinti atei
nančia karta?

Pirm. J. Bačiūnas toliau pa
dėkojo seimui rengti komitetui 
už didelį darbą, taip pat padė
kojo ir visiem bendruomenės 
pareigūnam. Atskirai padėkojo 
valdybos vicepirmininkui Sta
siui Barzdukui.

Pirmininkas pasisakė, kad sa
vo darbe vadovavosi toleranci
jos principu, kad ėjo į visas vi
suomenės 'Šakas, ypač į jauni
mą. Ne visi tokią bendruome
nės kryptį teigiamai vertinę. 
Buvę net labai piktų kaltinimu.

Toliau pirmininkas paprašė 
pagerbti mirusius ir paskelbė 
seimą atidarytą.

ŽODIS PAGERBIANT MIRUSIUS
rius ir Girėnas... didvyriški 
laisvės kovų partizanai prieš 
maskoliškus okupantus... lie
tuviai kariai kovoję Korėjoje ir 
šiandien tebekovoja Vietname

Mielos sesės ir mieli broliai lie
tuviai!

Pasaulio Lietuvių Bendruo
menė nėra tik' mes,' — gy
vieji ir čia susirinkusieji — va
dovybė, daugelio kraštų rinkti prieš demokratinio pasaulio, 
atstovai, jūs svečiai, draugai ir 
pažįstami.

Tautinė bendruomenė yra vi
si lietuviai — savo tėvynės že
mės įsikibę, Sibiran ištremtie-

Pedagoginis Lituanistikos In
stitutas Chicagoje turi neaki
vaizdinio dėstymo kursą. Toks 
dėstymas prieinamas visiem, 
kas tik nori. Mokoma lietuvių 
kalbos, literatūros, istorijos. Vi
si lietuviai studentai turėtų lai
kyti savo garbės ir pareigos rei
kalu išeiti tą neakivaizdinį li-

dr. D. Jasaitis, dr. K.

PETRAS DOMINAS IŠPLAUKĖ
J Į DIDŽIUOSIUS VANDENIS

Petras Dominas — inteligen* 
; J. L. tiškiausias Europos plėšikas ;

tais — jis padovanoja savo gy
nėjai ir gelbėtojai advokatei dr. 
Kreuzer.

Gražus atlyginimas už didelį 
patarnavimą. Dominas niekada 
neužmirš, kaip jis buvo sujau
dintas, kada “Pagalbinis kreise
ris” atnešė jam į kalėjimą me
talui piąut piūkleiį. Kuomet su-

Jką tik užsimano. Dominas taip 
pat nenori būti tik pasyviu kun
kuliuojančio gyvenimo stebėto
ju...

Naujam žygiui jis ruošiasi rū
pestingai, galima sakyti, su pe
dantišku kruopštumu. Pirmiau
sia jis įsigyja penkių svarų 
plaktuką. Tokitio kūjeliu kirsto

laužė vieną, tuojau įteikė ki- smūgio joks ir stipriai šarvuo
tą. Tokia advokato pagalba ga- tas stiklas neatlaikys. Neatiai

di gas arba nemaloniomis aplin- lėtų būti operose apdainuota, kys nė jokia kakta, jei kuris
Tuo tarpu Mionchengladba- kybėmis.

ginėjo, cigarečių automatus tuš
tino ir panašiais niekniekiais 
vertėsi. Bet viską atlikinėjo ga
biai. Tai įteikė vilčių, kad ir 
Domino gaujai bus naudingas. 
Svarbiausia, kad jis meistriš
kai vairuoja automobilius. Kri
tišku akimirksniu šis menas 
gali viską nusverti į gerąją pu
sę.

(Bus daugiau)

kartu ir Lietuvos laisvės bend
rą tarptautinį priešą — komu
nizmą...

Tuos tūkstančius ir tūkstan
čius, kovojusius dėl Lietuvos 

ji, plataus pasaulio akiračiuose laisvės, savo kraufu laisčiusius 
pasisklaidę; visi, kuriuos jun- lietuvybės amžinumo idėją, pa- 
gia bendra Lietuvos meilė, lie- aukojusius savo gyvybę už tau- 
tuvių kalba, lietuviška širdis, - tos gyvybę — tuos žinomus ir 
tautinė sąmonė, nekintantis ap
sisprendimas laikytis savo tauti
nių šaknų.

Pasaulio Lietuvių Bendruo
menė yra ne tik visos dabarti
nės — gyvosios lietuviu kartos, 
bet ir būsimos, dar gimsiančios, 
o taip pat jau išnykę mūsų se
neliai.

Mes čia esame gyvi, lietuvių 
tauta tebėra gyva tik dėl to, 
kad nuolat sukasi tas kartų pa
sikeitimo ratas, amžinas pavel- 

. dėjimas ir naujos jaunystės pa- gerbti visų mūsų giliu šios va- 
vasaris.

Mes gyvi, ir lietuvių tauta tacija... 
gyva dėl to, kad visuomet buvo 
tokių, kurie Lietuvai dirbo iš 
meilės, jai aukojosi iš parei- “Metai” išversti į gruzinų kal- 
gos ir nesigailėjo savo gyvy- bą ir išleisti Tbilisi leidyklos, 
bės, kada reikėjo atkakliai gin
ti jos gyvenimo bylą. Tai dar
bas tautai ir kova dėl jos lais
vės.

Kai Šiemet minime Lietuvos 
nepriklausomvhės atstatymo 
50 metų sukaktį, pirmiausia 
priderėtu atminti ir kaip dva
sios sustiprinimą širdyse nešio
ti atminima tų. kurie kovojo ir 
žuvo dėl Letuvos laisvės, ku
rie aukojo gyvastį lietuvių tau
tos garbei.

Knygnešiai, su lietuviškais 
spausdiniais pašauti Paprūsėje 
ir Sibiran ištremti. Nepriklau
somybės kovu kariai savanoriai 
— kareiviai ir karininkai, žy- 
riu pionieriai ir iu sekėjai... 
pirmom ir anfrpio pasaulinio 
karo žuvę Lietuvos ir Ameri
kos lietuviai kareiviai .. .Da-

nežinomus kareivius, vyrus ir 
moteris kviečiu prisiminti.

Tegu jų atminimas teikia 
mums drąsos ir aukos kilnumo 
pavyzdi. Tegu kelia jiem amži
ną pagarbą ir mūsų pasididžia
vimą jų narsumu. Tegu įkve
pia pasitikėjimą viso pasaulio 
lietuvių bendruomenės dvasiniu 
solidarumu. Tegu žadina naują 
laisvės aušros viltį lietuvių tau
tai.

Tokį jų atminimą kviečiu pa

landėlės susikaupimu ir medi-

Kristijono Donelaičio

Išvertė gruzinų poetai Grigola 
Abašidzė ir Revaza Margianis. 
Pateiktas ir platus Donelaičio 
kūrybos nagrinėjimas.

— Naujas kartotekos skyrius 
veikia Balzeko Lietuvių kultū
ros muziejuje. Registruojami 
Amerikoje, Kanadoje ir kituo
se kraštuose mirę lietuviai. 
Šios žinios reikalingos profesi
niam, istoriniam bei asmeni
niam ryšiam tarp vis plačiau iš
sisklaidančių tautiečiu palaiky
ti. Muziejaus vadovybė kreipia
si į visuomenę, prašydama sius
ti ši skyrių liečiančias žinias 
kartotekos vedėiui Algirdui Ku
raičiui. c/o Palzekas Museum 
of Jriinanian Cnlture. 40! 2 
Arrhftr Avė.. Ch’^affo. Uline K 

tikslu 
krriirimasi virš minėtu adresu.

che dupolicininkai pastebi nuo
šalioje gatvėje paliktą Opel Re- grobį. Ant stalo pabyra bran- 
kord automobilį. Jų dėmesį at- gūs tiedai, žavios sagtys, apy- 
kreipia išimtas langas. Patikri- rankės, laikrodžiai’ Prie visų 
nę viduje ant sėdynė randa bal- prikabinti popieriukai, ant ku
to aukso žiedą su briliantu. Prie rių pažymėtos kainos. Jas su- 
jo prikabintas popieriukas ro- dėjus, gaunama 25 tūkstančių 
do, kad yra iš Offermanno markių (6,250 dolerių) suma, 
brangenybių parduotuvės. Ap- Aišku jcg už Uek gati.

ma parduoti. Na, sakysim, jei 
bus gauta pusė tos sumos, ir tai

žiūrėję mašinos užvedimą, tuo
jau nustato, kad motoras buvo

Dominas išverčia iš kišenės

uždegtas trumpu sujungimu. bus gerai
Mašina aiškiai pagrobta, bet Grobis padaHnainas į tris 
daugiau jokio pėdsako. Nusi- krūveles.. Metant kauliukus iš- 
kaltėliam Šimtai keliu pabėgti. aį§xinarnaT kas renkasi pirmas, 
o policijai tik vienas vytis.

dideli įspūdį.

Tiesa, neilgai anuomet tetruko jos savinininkas panorėtų, su- 
tuo piūkleliu laimėta laisvė — trukdyti nuoseklią įvykių raidą, 
vos porą valandų Bet dr. Jėgų plaktuku mojuoti dabar 
Kreuzer parodė, kad ji yra pasi- pakaks; nereikės kaip Mion- 
ruošus Dominui patarnaut dan- chengladbache iškišus liežuvi 
giau, negu eiliniam klientui. To- lekuoti.
dėl ir jo atsilyginimas turi bū- Turi būti pakeistas ne tik 
ti didesnis, negu eilinio klien- kūjelis, bet ir Gerhardas Bal
to. Ir kas dar tokiais atvejais kis, kuris dirba šoferiu kažko- 
svarbu — įspūdingesnis 0 kiame fabrike ar kasykloje, 
brangus žiedas su tauriu brili- Tas “bebras” taip įsikibęs į sa- 
antu kiekvienai moteriai daro vo tarnybą, jog neberodo pa

kankamo susidomėjimo Domi- 
. no planuojamiem žygiam.

Naujas žygis
Pertrauka po pirmojo įšilau- — Čia ne universitetas, — 

žimo truko beveik ištisą mene mėgsta jis kartoti dar Kaune
Laimi Gerhardas, vairuotojas. sį, Kad nereikėtų vėl kaip viš- vaikystėje girdėta posakį. —

Pirmas grobis Dominas pasiima savo dalį ant- čiukui lekucti, Dentinas per tą Mūsų darbui, vvručiai. reikia ąt
- Vos tik praveria savo buto ras, o likutis atitenka Helmu- laiką ilsėjosi. Nusipirko nauju- ridėti visa šūdimi. Kas nejau

tėlaitį kostiumą, batus, škrvbė- čia tikro patraukimo, geriau te
lę ir gražiai išsidabino. Betty P.i i’’ nagu nekiša. Tik visiškas
globojamas ir lepinamas pui- atsidavimas, drąsa ir apsukru
kiai pailsėjo. Vėl pajuto nenu- mas laiduota tikra nasisekimą
malšinamą norą veikti. — aiškina jis plėšimo amate

, ...... paslaptį Balkiam.
Vaf.an» JVck,et,!a1. P'vena Vietoje Gerhardo stoja bro- 

klestėjimo dienas. Aplinkui re- |js Harfa jjs patyr?s
girnas nepaprastas ūkinis pa- §įOi tik dviračių lempas, ra- 
kilimas. Žmonės perka viską, dijo aparatiM iš

koridoriaus duris, triių vvrų tui. 
šnetves maloniai pakutena stip
rios kavos ir cigarečių kva
pas. Moterys žino, ko reikia po 
įtempto ir jaudinančio žygio. 
Pasirūpinta ir užkandžiu. Vyks
ta /nuoširdus pasisveikinimas, 
lyg po ilgo nesimatymo. Ką ga
li žinoti, tokiais atvejais nesi
matymas gali būti ir labai ii-

Brangenybių pardavimas nė 
vienam nesukelia jokių sunku
mų. Pogrindžio pasaulyje nė 
vienam pažinčių netrūksta. Do
minas savo dalį parduoda Kiol- 
ne. Tačiau vertingiausia bran
genybę — dviejų tūkstančių 
markių (500 dolerių) vertės bal
to aukso apyrankę su brilian- Nuotr. V. Matelio
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TELKIME VISAS JĖGAS TAUTINEI KULTŪRAI UGDYTI
UZIiiO pi

Tautinė kultūra — viena iš 
svarbiausių tautos kūrybinės 
dvasios apraiškų. Laisvėje tau
tinė kultūra klesti, nelaisvėje 
skursta ir nyksta. Kai Lietuva 
yra pavergta, kai jos tautinė 
dvasia žlugdoma bei luošinama, 
kai krašte nėra kūrybinės lais
vės, mums čia tremtyje ir išeivi
joje gyvenantiems uždedama 
pareiga būti laisvos kūrybos 
puoselėtojais ir tautinės gyva
tos palaikytojais.

Savo pranešime stabtelėsiu 
ties mūsų kultūrinio darbo pa
dėtimi ir pateiksiu pasiūly
mų. kokie darbai turėtų būti 
atlikti artimiausioje ateityje.
KULTŪROS TARYBA VEIKIA, 

NORS NEPILNA
1962 kovo 17 Phi’adelphijoje 

sudaryta PLB Kultūros I-ba— 
patariamasis PLB v-bes orga
nas. Per šešerius savo veikimo 
metus ji yra apsvarsčiusi aktua
liuosius mūsų kultūrinio darbo 
klausimus. Kultūros Taryba pa
laikė nuc.a m ivsį s.’ 1 LB val
dyba ir 5u temis institucijomis, 
kurios kreipėsi į ją patarimu. 
Savo planus ji yra išdėsčiusi 
antrajame PLB seime Toronte, 
antrajame ir trečiajame J \V ir 
Kanados Lietuviu km'm'cs kon
grese. be to, duota informaciių 
spaudai. Kultūros Taryba, apie 
šešerius metus darniai dirbusi, 
praėjusių metu rudenį pairo, 

na-

tikos

nizuota Manyland Leidykla, pro

laimėjin icifižia-

: a Lietuviu 
didžiulis

pasitraukus i.

.pačiai

Introauci.on to Modern Li-

Henrikas Nagys skaio savo poezija literatūros vakare, kuris buvo surengtas PLB seimo proga rugpjūčio 30 
Statler Hilton viešbutyje.

Marius Katiliškis skaito savo kūrybą literatūros vakare New Yorke. Vakaras buvo surengtas rugpiučio 30d. 
PLB seimo proga.

Brooklyn, N. Y. 11221

m a?

priežas

puiiliKObų. Kultūros lai 
keturi nariai.

Kultūros Taryba džiaugiasi, 
kad visa eilė jos iškeltų suma
nymų susilaukė pritarimo lietu
vių visuomenėje ir kai kurie 
dalykai jau įgyvendinti. Deja, 
dar daugelis atliktinų darbų te
belaukia atskirų institucijų ar 
privačios iniciatyvos dėmesio.

DAR NĖRA GRĖSMINGŲ 
NUOVARGIO ŽYMIŲ

Apskritai kalbant, mūsų kul
tūrinė veikla yra pakankamai 
gyvastinga ir nematyti grėsmin
gu nuovargio žymių. Kad ir su
siduriama su nemažomis kliū
timis. bet mūsų mokslo žmonės, 
rašytojai, dailininkai, muzikai, 
laikraštininkai atlieka didžiu
lį darbą tautinei kultūrai išlai
kyti ir ugdyti. Atlikta ir tokių 
stambių darbų, kuriuos galima 
laikyti vertingu įnašu į bend
ra lietuvių tautos kultūra.

Vienas i-; p’.'-’iu didžiausiu 
n .dualinių jėgų san-

En-

Gerbiamieji premijos mece
natą;, jcs Įteikimo globėjai, 
brangūs susirinkusieji.

Atžymėjimas aukščiausia pre
mija man visada sukelia ne 
tiek pasididžiavimo, kad mano 
darbas buvo išskirtas iš kitų, 
kiek nerimo prieš atsakomybę 
savai kultūrai. Ar Tamstos ti
kėsite ar ne, bet po kiekvie
nos premijos imdamas plunks
ną kurį laiką jaučiuos varžo
mas baimės, ar naujas kūrinys 
bus vertas to pasitikėjimo, ku
rį suponuoja premijavimo išsky
rimas.

Toji literatūros premija yra 
palyginti sena tradicija Lietu
vos kultūriniame gyvenime. 
Laisvoje Lietuvoje ji ėjo vals
tybinės premijos vardu, trem
tyje Vokietijoj Švietimo Vady
bos premijos vardu, vėliau čia 
Jungtinėse Amerikos Valstybė
se ja gelbėjo ir jos tradiciją tę
sė Lietuvių Rašytojų Draugija, 
bet štai jos įteikimą jau antri 
metai iš eilės globoja Lietuvių 
Bendruomenė. Šiais metais li
teratūros premijai tenka ypa
tinga reikšmė, nes jos įteikimą 
globoja Pasaulio Lietuvių Bend
ruomenės seimas.

Norėčiau, kad šiemetinės 
premijos įteikimas turėtų le
miamos reikšmės ir jos atei
čiai. Kai Lietuvių Rašytojų D-

rugpiučio 30 d

in 
ki- 
čia

mcmis knygomis. Džiaugiamės 
A. Senno ir A. Salio šiemet 
baigtu Lietuvių rašomosios kal
bos žodynu (lietuviškai vo
kiška dalis), B. Kviklio keturto- 
miu Mūsų Lietuva (1964-68), 
liuksusiniu leidiniu ‘'Paulius 
Augius” (1966), L. Dambriūno, 
A. Klimo ir W. L. Schmalstiego 
“Introduction to Modern Lith- 
uanian” (1966), Kanados lietu
vių istorija “Lithuanians 
Canada” (1968) ir daugybe 
tų vertingų leidinių, kurių 
neįmanoma suminėti.

Aukštame lygyje laikosi mū
sų mokslo institucijų (Lietuvių 
Kataliką Mokslo Akademijos 
ir Lituanistikos Instituto) lei
džiami darbai, keletas žurnalų 
(Aidai. Lituanus, Metmenys) ir 
k*. Reikšmingą vagą varo Peda
goginis Lituanistikos Institutas, 
Lietuvių Istorijos Draugija. Pa
lankiai išsisprendė ir Lietuvių 
Kultūros Centre klausimas. Tė
vų Jėzuitų nuoširdžiu lietuvių 
tautinių reikalu rėmimu, Cbica- 
goje praplečiamas Jaunimo 
centras. Čia jau anksčiau pri- 
siglaudusics mūsų kultūrinės 
institucijos — Pašau1..: Li: ci
vili Archyvas. M. K. Čiurlionio 
Galerija. Prcf. J. Žilevičiaus 
vardo Muzikologijos Archyvas, 
Lietuvių Foto Archyvas, litua
nistinė biblioteka — galės dar 
labiau išsiplėsti. Gal kartais at
siras patalpų ir išeivijos muzie- 

ja ją gelbėjo nuo sunykimo, 
Draugija bebuvo bene vienin
telė kultūrinė organizacija, ne- 
siribojanti nei jokiu kraštu, nei 
jokia pasaulėžiūrine ar politine 
grupe, todėl ir buvo logiška, 
kad ji ėmėsi gelbėti valstybi
nės premijos tęstinumą. Šian
dien gi jau turime išaugusią, 
tvirtą Pasaulio Lietuvių Bend
ruomenę, kurios uždaviniuose 
vieną svarbiausių vietų užima 
rūpestis Lietuviu Kultuics rei
kalais, kultūrinic lietuvių gyve
nimo auginiu šiapus paverg
tosios Lietuvos sienų. Todėl ir 
prašau šį Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės seimą perimti 
Lietuvių Rašytojų Draugijos 
premiją savo globon ir pavadin
ti ią Pasaulio Lietuvių Bend
ruomenės literatūros premija . 
Rašytojams palikime rašyti, o 
aukščiausią lietuvių literatūros 

jui. .Nuostabą kelia 1957 Chi- 
cagoje įsikūrusi Lietuvių Ope
ra. Turime aukšto lygio dainos 
ir tautinių šokių ansamblių, 
teatrinių vienetų.

Gerokai pažengta į priekį su 
Lietuvių Fondu Jungt. Ameri
kos Valstybėse. Ligi šiol iš pa
lūkanų paskirta 40,000 dol. kul
tūros ir švietimo reikalams, o 
šiemet susilauksime net 25,000 
dol. paramos. Ir Kanados Lietu
vių Fondas pamažu auga. Tai
gi, jau susidaro gana veiksmin
ga ir piniginė parama mūsų 
kultūros ir švietimo darbams.

Iš šios trumpos apžvalgėlės 
matome, kad mūsų kultūrinis 
gyvenimas nestovi vietoje ir 
atliekama tiek, kiek pajėgiama 
padaryti susitelkusių idealistų. 
Nors mūsų intelektualinių jė
gų ištekliai nemaži, bet tenka 
labai apgailestauti, kad dauge
lis mūsų intelektualų bei atski
rų sričių žinovų yra atsiję nuo 
lietuviškojo gyvenimo. Tad dėl 
kartais nepakankamo mūsų 
darbų lygio nekaltinkime tų 
nuoširdžių kultūros darbininkų, 
kurie išsižada net savo laisva
laikio, bet pakaltinkime tuos, 
kurie nebeprisiprašomi į jokį 
darbą — bendruomeninį, kul
tūrinį ar politinį. Esame dėkin
gi tiem intelektualam, kurie 
nuoširdžiai jungiasi į mūsų 
kultūrinį darbą. Tikėkimės, kad 
bent dalis tų pasimetusių ar su
glumusių pamažu įsitrauks į lie
tuviškosios kultūros kūrybinį 
darbą, žinokime, kad santalka 
yra mūsų stiprybė.
PENKMEČIO PLANAS

Kultūros Taryboje, kultūros 
kongresuose ir spaudoje yra iš
kelta daugybė reikšmingų su
manymų. kuriuos mes pajėg
tume įgyvendinti. Labai sveika 
mirtis — paruošti penkmečio 
pianą. Patiekiu seimo atstovų 
c’ū:”C;?.;i šiues. mano manymu, 
pirmaeilės reikšmės pasiūlymus 
mūsų kultūros darbui suakty
vinti.

(Bus daugiau) 

premiją įjunkime į Pasaulio Lie
tuvių Bendruomenės rūpesčius. 
Esame jau pakankamai stiprūs, 
pakankamai susiorganizavę, pa
kankamai materialiai pajėgūs, 
turime būti pakankamai tvirti 
ir savos literatūros rūpestį iš
nešti iš siauro Lietuvių Rašyto
jų Draugijos rato ir formaliai 
padaryti visos lietuviškos bend
ruomenės rūpesčiu.

Lietuvių Bendruomenė yra 
nepaprastai daug padariusi kur
dama. tvarkydama ir globoda
ma lietuviškai mokyklas. Be 
mokyklų vargu ar daug beturė- 
tumėm pakankamai lietuviškai 
kalbančių jaunuolių. Bet lietu
vybės išsi.aikymas nebaigia
mas mokykla. Jis turi turėti są
lygas augti. Viena iš tolimes
nio lietuviškoje ugdymosi prie
menių yra lietuviška knyga. Ir 
ji neturi būti » ien sis ura tauti
nių reikalų aktualija ar praei
tų dienu romantika. Ji turi ap
imti visą gyvenimą, turi būti 
gyva, jautri, net kontroversiš
ka. kaip ir viso pasaulio knyga, 
kaip visas žmogaus gyvenimas. 
Todėl čia mano dar vienas la
bai svarbus prašymas Pasaulio 
Lietuvių Bendruomenės sei
mui, jo svarstymų ir sprendi
mų išvakarėse. Pasaulio Lietu
vių Bendruomenei reikia suda
ryti knygų leidimo organą. 
Mums reikia tuoj išleisti jau 
mirusių autorių čia esantį pali
kimą, reikia išleisti visų au
torių knygas, kurios guli rašy
tojų stalčiuose ir laukia išsi
barstymo dienos. Privačios lei
dyklos ir privatūs asmenys to 
nepadarys. Jie nori iš knygos 
turėti pelno, o Lietuvių Bend
ruomenė ne tam, kad žiūrėtu 
pelno iš kultūrinio akto. Jai 
svarbi savo kultūra, jos išsilai
kymas ir augimas. Laikas ne 
mūsų naudai dirba. Kultūrinė
je srityje mes turime eiti prieš 
laiką. Kiekviena diena, kurią 
knygos rankraštis išguli rašyto
jo stalčiuje, yra lietuviškai kul
tūrai nebegrąžinamas nuostolis, 
o kiekvienas rankraštis beeida
mas iš rankų Į rankas kur nors 
nusimetęs ar išsibarstęs yra lie
tuviškai kultūrai tragedija. Mes 
žinome, kas atsitiko su Jurgio 
Savickio literatūriniu palikimu, 
ir jeigu šiandien nesusigrieb- 
sim stalčiuose gelstančių rank
raščių paversti knygomis, to
kių tragedijų ateityje bus ne 
viena.

Nešnekėkim apie konkursus. 
Rankraščius reikia ne premi
juoti, o paskum metų metais 
leisti vėl gelsti stalčiuose, bet 
reikia juos pirma išleisti knygo
mis, o tik paskum premijuoti. 
Pagaliau, koks gali būti geres
nis konkursas už tą, kai paty
rę leidyklos redaktoriai iš krū
vos rankraščių atrenka knygas, 
kurias reikia tuoj siųsti spaus
tuvėm nuo tų, kuriu nepasiro- 
dymas niekam nuostolių nepa
darys. Čia redaktoriai turi ir
gi bent vieną pirmenybę už

Laureatas Juozas Švaistas

LAUREATO JUOZO ŠVAISTO ŽODIS
Premijų įteikimas parinktų

jų veikalų autoriams Įprasta or
ganizuoti viešai ir iškilmingai. 
Sudaromas lemiamų jų veiks
nių prezidiumas (mecenatai, 
kas nors iš jury komisijos ir 
garbės svečiai rengėjų nuožiū
rai. Visa tai kaip asista laurea
tui.

Kiekvienas prezidiumo daly
vis, paprastai, laiko savo parei
ga, o gal ir privilegija pasakyti 
publikai vieną kitą žodi tos 
iškilmės prasme. Kažkaip ne
jauku būtų, jeigu laureatas, vy
riausias tų iškilmių asmuo, ne
palaikytų tradicijos ar rutinos, 
vadinasi pasiliktų netaręs savo
jo žodžio.

Ir tas žodis (taip jau smal
suolių minios laukiama ir gal
vojama) turi būti ne bet koks: 
— kažkaip labai naujas, origi
nalus (beveik absurdiškas', gi
liai filosofiškas — išminčių iš- 

konkursų komisijas: jie renka 
iš viso derliaus, o ne iš koletus 
tų. kurių pirmutinis tikslas 
tik laimėti konkursą.

Atleiskite, kad šią vietą ir 
man leistą laiką išnaudojau ne 
tokiai kalbai, kurios papia-tai 
laukiama iš laureatu. Taip kal
bėti išdrįsau nuoširdžiai tik' ša
mas, kad reikia ką nors rr.ū-u 
knygos reikalu daiMi. ir kad 
čia pasakyti pasiūlymai negalės 
nueiti negirdomis, o jc . u 
nenueis -- mūsų tautinei kul
tūrai bus nepalyginamai dau
giau naudos, negu iš gražiau
siai nudailinto literatūriniu žo
džio. Ačiū.

Jurgis Jankus 

nutis. Ir pasukčiau kažkaip 
kliu., K H'.iis. -i nuo kasdie- 
i.Jk- Juk kalba pats laurea- 
i . a.-til rinktinis iš rinkti- 
mausių. Tokio mano žodžio ne
bus. Ir aš šioje vietoje Besikar
tosiu. Daug, daug tų mano žo
džių jau sudėta knygoje, žo
džiai atviri, nuoširdūs — be jo
kio kraipymosi ar pozavimo, be 
savireklamos ir taikstymosi. Žo
džiai gimę sielos vienumoj, ka
da aplinkui maždaug tylu ir ra
mu. Noriu tik tarti Mažvydo žo
džiais: imkit mane ir skaitykit!

šia proga teleista bus man 
gražiai ir nuoširdžiai padėkoti 
visiems, kurie aktyviai prie to 
prisidėjo, būtent: mecenatams, 
jury komisijos nariams ir vi
siems sveikintojams.

Labai būčiau dėkingas ir 
tiems laikraščiams, kurie šį ma
no pasisakymą išspausdintų.

Juozas Švaistas
Santa Monica. 1958.VIII.30

L lims Raina 7 dol.
Labui n.ii:din”.is priedas pr.;- 

drdanticms mokytis lietuvių 
kalba: I.ith'.tmian Recdcr (nr 

n/rfė'H. Parengė M • 
R SrhmaUticg ir A. Klimas. 
Kaina I dol.

DARBININKAS
910 Willcughby Avė.

thuanian. I'u' is Iiclucių kai-
bos vadovas : u 40 pamokų,
gramatikos ■ !u skaitymais
ir žodynėliais 1 i ir paaiš-
kmimai aii; i kaiba Neinu -
kantiem ar t ed aug mokantiein
hef miškai pi liki '.’.iiin.ę l)ė iš-
nr . k ti. I’ar< i ge i. Dmnbriūnas,
A Klimu- ir V R Schmalstieg
įsi ,;<lo l’.e'uv, . i pranciškonai
F.i.klc : e 479 n. 1 . kietais vir-



NEW HAVEN. CONN.
Vasarai baigiantis ir naujo landėlę disloisįjom įvairiais 

. sezono veiklai besiruošiant, ver- klausimais liečtailEtaš lietuvę 
ta pažvelgti atgal, į vasarinius lritatiĮĮ taaterį. K»

čium, išvykstančiu kariuome - 
nėn (U.S. Air Force). Jam įteik
tas jubiliejinių metų ženkliu-* ~ 
kas — Vytis. Revizijos komisi- -

nutarimus.
Birželio 15 į L. R. K. Mot 

S-gos susirinkimą narių atsilan
kė labai maža, bet susirinkimas 
buvo labai gyvas ir įdomus. Iš
klausius pirm. M. Jokubaitės ir 
ižd. A.. Plečkaitienės praneši
mų, aptarus keletą reikalų, nu
tarta į apskrities suvažiavimą 
New Britain, Conn., spalio 13 
siųsti keturias atstoves, t y. 
kuopai atstovauti pilnai, pagal 
jos narių skaičių. Plačiai, atvi
rai ir nuoširdžiai išsikalbėta 
apie glaudesnį bendradarbiavi
mą su kitais vietos moterų or
ganizaciniais vienetais. Prieita 
išvados — visos siekiame to 
paties tikslo — lietuvybės iš
laikymo. Darbo daug, dirban
čių mažėja, barai platūs: kultū
ra, auklėjimas, šalpa, religija, 
labdarybė, švietimas, šis išsi
kalbėjimas buvo lyg ir įvadas į 
vykdymą ankstyvesnio nutari
mo — susirinkimuose įvesti va-

lienė.

metinis
įvyko birželio 29. B 64 soli
darumo mokestį mojančių na
rių susirinkime tam* 33, Pra-

Cambridcje, Mass.
Kleb. kun. Simonas Saulėnas 

padėkojo kun. Albinui Janiū
nui, So. Bostono lietuvių šv. 
Petro parapijos vikarui, kuris, 
atostogaudamas pas savo moti- 

' na, kelis sekmadienius laikė mi
šias mūsų parapijoje.

Susituokė: Teresė Jastzems- 
kiutė su Edvardu Puzinu, Eleo- 
nor Izabunkiutė su Donaldu. 
Tardiff.

50 metę vedybinio gyvenimo 
sukaktį šventė Stanislovas ir 
Petronėlė Jutkai. Jų intenciją 
buvo mišios su pamokslu.

A. a. Konstancijos ir Myko
lo Sangavičiy prisiminimui pres
biterijoje įtaisyti nauji baldai: 
trys kėdės kunigam, du klaup
tai, stalas. Parapija dėkoja San- 
gavičių šeiniai.

Liet. Kat. Moterų Sąjungos 4 
kuopa turėjo savo susirinkimą 
ir apsvarstė rūpimus organiza
cijos reikalus. i

A. Gruzdys. Sekr. iriždininkas 
J. šaulys pasidžiaugė, kad be
veik visi nariai mokestį sumo
ka laiku. Trumpą pranešimą lie
tuviškos mokyklos reikalu pa
darė A. Lipčienė. Plačiau apie 
mokyklą ir Batuną kalbėjo dr. 
E. Vaišnienė. Apsvarstyta 
daug klausimų. Nutarta šaukti 
daugiau susirinkimų ir dar šį 
rudenį suruošti kokį nors pa
rengimą. Į mokytojų studijų 
savaitę Dainavoj nutarta siųsti 
Gitą Merkevičiūtę (išlaidas ap
mokėti iš mokyklos ir bendruo
menės iždų). Kaip anksčiau per 
eilę metų, taip ir šiais metais 
nutarta ruošti naujų metų su
tikimą. Susirinkimui pristaty
tas naujas narys prof. dr. Vai
devutis Mantautas. Pasveikinti 
Emilija ir Jonas Šauliai sūnaus 
Vytauto pakėlimo į kariuome
nės kapitono laipsnį proga. At
sisveikinta su Stasiu J. Lip -

vičius. Bendruomenės valdyba 
pasiliko ta patu Revizijos ko-< 
misįjon pririnktas vienas narys 
— Algirdas Naikus.

Lietuviškoj mokykloj pamo
kos (prasideda rugsėjo 21. į 
Galimas dalykas, kad prie mo
kyklos veiks ir vaikų darželis. 
Numatoma grupė vyresniem, 
kurie reguliarios mokyklos 
nebelanko.

Į PLB IlI-čiąjį seimą New 
Yorke rugsėjo pirmą dieną au
tobusą pasamdė ir žmones iš 
New Haven ir Bridgeport, Con- 
neetieut, suorganizavo Jonas 
Šaulys. Newhaveniečiam meno 
parodoj skaidrėmis atstovavo 
dail. Dalia Ramanauskaitė-Jen- 
sen.

Mūsų miela, geraširdė bend
ruomenės ir kitų organizacijų 
narė Jadvyga šŪkienė liepos 
mėnesį nusilaužė ranką ir smar
kiai užsigavo nugarą. Gydosi 
namuose. Jau nuimtas nuo ran
kos gipsas. Tikimės, greitu lai
ku visai pasveiks.

Alfonsas Pūslys, smarkiai su
krėstas elektros srovės staty
boje, dar vis nepasitaiso ir 
yra gydytojų priežiūroje.

Albina Lipčienė

PRADĖJO MOKSLO METUS ŠV. ANTANO GNNAZUl

KANADOS ŽINIOS
Chemikas A. Šileika, perei

tais metais baigęs studijas, susi
tuokė su Irena Regina Zinkevi
čiūte. Šileika buvo Toronto stu
dentų ilgametis pirmininkas.

Lituanistinė šeštadienio mo
kykla pradėjo mokslo metus g!n^azi^>^ 
rugsėjo 14. Tikimasi, kad ir šie
met ją lankys per 600 moks
leivių. Patalpos tos pačios —šv.

šv. Antano gimnazijoje 
Kennebunkporte, Maine, moks
lo metai prasidėjo rugsėjo 6. 
Mišias į šv. Dvasią lietuvių kal
ba atlaikė ir įžanginį pamoks
lą pasakė rektorius Tėv. dr. L. 
Andriekus, O.F.M. Po mišių 
mokiniai buvo supažindinti su lietuvio švietimo programoje tuvių mokintų IMt mok*b 
mokytojais ir bendrabučio tai- yra Metropolitan Operos solis- tam Mokiniam telkti (Tta

tės Lilijos šukytės ir sol. Stasio apylinkėje pakviesta* m> 
Baro koncertai.

Mokytojų, pilnai dirbančių 
gimnazijoje, yra 12: 8 kunigai 
pranciškonai ir 4 pasauliečiai.

ma lieka ta pati: 5 oficialios 
lietuvių kalbos pamokos savaitė
je (kaip ir anglų kalbos), lietu
vių jaunimo organizacijų veiki
mas, choras, tautinių šokių an
samblis, koncertai, rašytojų vi
zitai ir t.t. šių mokslo metų

šiemet du mokytojai yra > 
cagos: E Praninskas . 
Juodvalkis Be to. yra 
stnaktoriai įvairiom muzil 
sporto šakom.

Katalikišku laikraščių galima 
gauti sekmadieniais pas kolek
torius bažnyčioje. Ten yra Dar
bininkas, Draugas, vyskupijos 
Pilot. Žemai prie pirmųjų baž
nyčios durų ant stalo yra laik
raščių, kuriuos galima pasiim-
ti nemokamai.

Nukryžiuotojo Jėzaus seselių 
piknike Brocktone iš Cambrid- 
ge dalyvavo visa eilė žmonių.

Stella Jonės -Ptekavičiūtė bu
vo atvykusi iš Floridos pasi
svečiuoti pas savo motiną ir 
pažįstamus.

Mirė: Juozas Janeliūnas, 0- 
na Gedraitienė, Teodoras Venc
kus, Jonas Nemeikštis, Rozali
ja Jacevič, Madeline Stemplesi, 
Rozalija Budrikienė, John Ta- 
mulevič, Stela Zaloga. Visi pa
laidoti su bažnytinėmis apeigo
mis.

Karšt. Patr.

TORONTO, ONT.
Prasidedant rudeniui, visos 

organizacijos, chorai, sporto 
skyriai, mokyklos pradeda savo 
veiklą; visos organizacijos skel
bia savo susirinkimus, praty
bas repeticijas, pamokas.

Katalikių moterų draugija 
Prisikėlimo parapijoj kasmet or
ganizuoja uždaras rekolekcijas
moterim, šiemet rekolekcijos Cecilijos, 
vyks spalio 4-6, specialiose pa
talpose prie Port Credit. Pri
imamos ir ne draugijos narės.

Prisikėlimo (pranciškonų) pa
rapijoj veikia trys chorai: bend
ras, vaikų ir studentų. Bendro
jo chore dirigentas — kun. 
B. Jurkšas. Visi trys chorai sa
vo repeticijas jau pradėjo. Baž
nyčioje jau gieda bendras ir 
vaikų choras.

Muzikė Danutė Rautinš jau 
kuris laikas, susitarusi su vals
tybiniu Kanados muziejun, už
rašinėja senas lietuvių dainas. 
Ji yra sudariusi net specialią 
dainininkių grupę. Dainos dau
giausia imamos iš rytinės Lieto 
vos, nes kitur jų jau ir nebedai
nuodavo.

Jaunimo ansamblis, vadovau
jamas muzikės Dalės Skrinskai- 
tės-Viskontienės, pradeda dar
bus. Jis įkurtas muzikei D. 
Rautinš paskatinus. Jo darbas 
bus susietas su senųjų dainų 
dainavimu. Bus ir senų lietu
viškų muzikos instrumentų sky
rius.

Seselė Jonė, daug dirbusi a- 
teitininkų tarpe, perkeliama į 
Montreali.

HAMILTON, ONT.
Demonstracijas ryšium su 

Čekoslovakijos okupacija orga
nizavo slovakų draugija, kuri 
čia yra gana gausi.

mokytojais ir bendrabučio tai
syklėmis. Po to vieną dieną mo
kiniai turėjo dvasinį susitelki
mą, kuriam vadovavo Tėv. Ka
zimieras Venslovas, O.F.M.

Mokinių šiais mokslo metais 
gimnazijoje yra 97. Iš jų 42 
nauji. Visos vietos šv. Antano 

" s skiriamos lietu
viam. Dabar jų neužpildžius, 
pačioje vasaros pabaigoje pri
imta 12 kitataučių mokinių.

Lietuviško švietimo progra-

tuvių mokinių 1M9 mok*h

Juozas Kuly* (MSI So * 
well SI . Chicago. UI i.
Įlotas lankyti mokyklas 
tuvių ieimas. J. B.

utaubto (NtovrtHttit-

— Šv. Kazimiero šeštadieni
nėj mokykloj mokslo metai pra
sidėjo rugsėjo 14.

Lietuvių religinei šalpai spe
cialioje rinkliavoje Los Ange
les lietuviai suaukojo 628 dol.

Dr. Rolandas ir dr. Danutė 
Giedraičiai, abu dantų gydyto
jai, iš Boston, Mass., persikė-

Jubiliejini* fcancarto*
Lietuvių Bendruomenės šiau

rės rytų Pennsylvanijos apylin
kės vadovybės iniciatyva yra 
sudarytas bendras visų Wyo- 
ming klonio lietuvių organiza
cijų ir lietuvių parapijų atsto
vų komitetas suruošti koncertą 
Lietuvos nepriklausomybės at-

teto narys Pranas J. Kauta**.

rugsėjo», 2:30 vai. popiet, St. 
Nichoias auditorijoje. 240 Su. 
Waahington St., Wilkes Barre,

Uoliausi komiteto organiza
toriai yra L.B. apylinkės pir-

rv Jt* Mkajo t&*taMnga* mi
šią*. a*toluojMU ktmigam Sai
dokui. Dubtaatatt. Barčrertai ir 
iš Vnmufta atvykimam A. 
Perkūnui. Pamatau* dalyvavo

statymo 50 metų sukakčiai pa- sekretorė Nelė Bajorienė, mu- 
minėti. zikas Vaclovas Romanas Ir Gar-

Koncerto programą išpildys so redaktorius Matas Zujus. VI- 
Rūtos ansamblis iš New Jersey, so komiteto noras, kad į kon
kursam vadovauja muz. Algir- certą atsilankytų kuo daugiau-
das Kačanauskas. Taip pat šia publikos, todėl, nepaisant 
dainuos atskiri vyrų ir moterų 
chorai, ir solistai — Liudas 
Stukas ir Florencija Schirm. 
Programos vedėjas yra komite-

LoS Angeles. CallL ię gyventi į Los Angeles ir pla- 
šv. Kazimiero parapijos pra- nuoja atidaryti savo kabine- 

džios mokykloj mokslo metai te
prasidėjo rugsėjo 10. 1968-69 
mokslo metais mokykloje dirbs 
šie mokytojai: Sės. M. Agnet- 
ta — mokyklos vedėja ir 8 sky
riaus mokytoja, Sės. M. Kle
mensą — 7 sk., Sės. M. Alici
ja — 6 sk., Mrs. Catherine Eu- 
ler — 5 sk., Sės. M. Agnita — 
4 sk., Mrs. Vivien B. Aguilar— 
3. sk., Dalilė Polikaitienė — 2 
sk., Sės. M. Jacintą — 1 sk. nuosavybę. 
Kapelionas — kun. dr. Algir
dais Olšauskas. Lietuvių kalbos Tyruoli*, iš South Bend, Ind., 
mokytoja — Ona Razutienė. buvo atvykęs į Los Angeles ap- 
Choro vedėjas — kompozito- lankyti savo kolegų ir pailsėti, 
rias Bronius Budrumas. Pref p v Raugti, rugsė-

________________ __________ jo 5 išvyko ilgesnei kelionei į _______ _____ __ __ ________
Į Europą. Planuoja aplankyti be- ką meno istorijai. Pavaizdavimo kunigai: Viktoras Kupstas, bu- 

veik visas vakarų Europos sos- centre stovi Amerikos atradi- Vęs §v Petro ir Povilo parap.
1 tinęs. , mas, Lietuvos krikštas, Balka- klebonas Hazletone, paskirtas

emeritu; prelatas William Pa- 
kutka, buvęs Marywood kolegi- vikaru į šv. Rožančiaus para- 
jos Scrantone kapelionu, pa- piją; kun. Petras Madus, buvęs 
skirtas Sv. Jono Evangelisto pa- vikaras Šv. Bernadetos parapi- 
rap. klebonu Honesdale; kun. joje Canadensis, paskirtas vi- 
Albertas Brogus, buvęs vika- karu į šv. Kazimiero parap. 
ras Sv. Juozapo parapijoje At- Lyndwoode, Wilkes Barre. kur 
hens, paskirtas administratorių- klebonu yra kun. M. Ožalas.

Inž. Vaidotas J. Baipšys, iki 
šiol gyvenęs San Francisco, 
Calif., su žmona ir dviem vai
kučiais persikėlė gyventi į Los 
Angeles ir įsikūrė Balboa, Ca- 
lifomia.

Jonas ir Adelė Geniai, iki 
šiol gyvenę Chicagoj, persikėlė 
gyventi į Los Angeles ir Santa 
Monikoj nusipirko pelningą

PRANCIŠKONAI IR LIETUVA 
PAŠTO ŽENKLUOSE

Rašytojas Alf. Šešplaukis —

šv. Kazimiero parapijos ba- nų istorija, Giotto, Rubenso ir 
žaras įvyks spalio 20. —L. Ž. Servantes menas.

Vienas iš daugelio pašto 
ženkluose pavaizduotų šventų
jų yra šv. Pranciškus Asyžie
tis. 1966 metais Romoje visuo
tinio pranciškonų ordino susi
rinkimo metu vyko ypatinga 
pašto ženklų paroda. Paskui ji 
perkelta Asyžiun, šv. Pran
ciškaus vienuolynam Ją galima 
ir šiandien dar matyti. Toji pa
roda gyvai pavaizduoja ir liu
dija didelę šv. Pranciškaus įta-

didelių išlaidų, įžangos auka nu
statyta tik vienas doleris. Bi
lietai gaunami pas platintojus 
ir prieš koncertą salėje.

Komitetas kviečia ir tikisi, 
kad lietuviškoji visuomenė sa
vo atsilankymu pagerbs Lietu
vos nepriklausomybės atstaty
mo jubiliejų mūsų svečius—Rū
tos ansamblį ir kruopščias ren
gėjų pastangas.

Antanas Kučas

SC RANTON, PA.
Kunigų paskirstymai

Scrantono vysk. J. CarrolI 
McCormick rūgs. 3 Įsteigė 4 
naujas parapijas ir paskirstė 
105 kunigus Į naujas pareigas, 
šių tarpe buvo ir šie lietuviai

Mr. Mrs. Walter Mordes i* Ea»t Northport, L.I., Ivent* vedybinio gyvenimo 25 metu sukaktį ir aplankė Vir
gin Islands. Čia matome prie laiptu Carlotte Amalie, St. Thomas. To* salo* gubernatoriumi yra lietuvi* — 
Ralph M. Paiewon»ky (gubernatoriumi paskyrė prez. J. Kennedy. Kartu *u Mr. Mr*. W. Monde* keliavo ir 
Mr. Mn. Amold Moran i* St. Jame*, L.l. Mrs. Jean Mordes ir 
Vikriko dukros.

Mr*. Alicc M«r*n yra prekybininko Antano

rodos rengimo darbus atlieka 
speciali komisija. Parengiamie
ji darbai jau baigiami ir paroda 
kitą mėnesį tais išstatyta ameri-
k iečių ir lietuvių visuomenei.

klubas Clevelande, Union Sa- 
vings and Loan Association 
Hali patalpose, 5106 Wilson 
Mills Road, rugsėjo 20, penk
tadienį. 8:30 vai. vak rengia 
prel. William O’Donnell paskai
tą “Naujausi pasikeitimai kata
likų Bažnyčioje”.

mi šv. Petro ir Povilo parap. 
Hazletone. Kun.. Leonardas Sa
balis. buvęs vikaras Šv. Kazi
miero parap., Wilkes Barre 
Lyndwoode. paskirtas kapelio
nu Į JAV-ių kariuomenę; kun. 
Jonas Galėnas paskirtas vika
ru Į Epiphany parap. Sayre; 
kun. Charles Kurpis paskirtas

SALEZIEČIAI KELIASI Į R0M|
Lietuvybės reikalais gyvai Don Bosco saleziečių adresas 

besirūpinančio kardinolo Anto- yra šis:
nio Samore bei Romoje įsistei- Saleziečių Židinys, Pa. S. M. 
gūsio lietuvių komiteto kviečia- Ausiliatrice, 54, 00181 Roma- 

su visa manta Italia.
Saleziečių židinys itališkai

i Komą. bus vadinamas Lftuani Don
Dar nesusikūrus numatytai 

tinkamai būstinei, laikinai jie 
apsistos Pijaus XI institute, Ma
rijos Krikščionių Pagalbos 
aikštėj, netoli popiežiškosios 
lietuvių šv. Kazimiero kolegi
jos. čia veiks vidurinė penkių

Bosco.
Saleziečių židinio direkto

rium bei SB redakotrium pa
tvirtintas kun. Pr. Gavėnas. I 
jį prašoma kreiptis kandidatų į 
mokyklą klausimu, spaudos bei 
kitais reikalais. Rėmėjų būre-

klasių mokykla (su galimybe liai bei kiti saleziečių lietuviš- 
pasirinkti ir tęsti aukštesnius kos veiklos bendraminčiai pra- 
simruTii.^ be, kitus kursus), šomi ir toliau tęsti paramą atsi-
spaustuvė su grafikos mokyk
la ir platus lietuviškos spau
dos skyrius.

Nuo' rugsėjo 24 Castelnuovo

naujinusiam Saleziečių židiniui, 
pasiryžusiam dar intensyviau 
darbuotis lietuvybei.

Kun. Pr. Gavėnas

Mielas lietuvi, paremk lietuvių pranciš
konę pastangas pastatyti KULTŪROS 
ŽIDINĮ New Yorke. Įsigytas žemes skly-
pas Highland Blvd., Htghland Parke,
Brooklyn, N. Y. Baigiami ruošti pastatę 
planai. Laukiam talkos! — Aukas prašom 
siysti lietuvių pranciškonę vienuolynui 
680Bushwick Avė., Brooklyn, N. Y. 11221
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PLB pirm. J. Bačiūnas

Ignas Medžiukas, Amerikos vakaru 
atstovas PLB kongrese

Antanas Krausas

J. Bačiūnas, 
PI.B pirmininkas 
aplankė redakciją

Pasibaigus PLB 111-jam sei
mui New Yorke. buvęs ir nau
jai išrinktas pirm. Juozas Ba
čiūnas aplankė Darbininko re
dakciją. Ji palydėjo Aleksand
ras Vakselis, seimui rengti vyk
domasis vicepirmininkas.

J. Bačiūnas pasidalijo Įspū
džiais apie PLB seimą, pasi
džiaugdamas jo atskirais mo
mentais: posėdžiais, darbo tvar
ka, koncertais ir kitomis kul
tūrinėmis pramogomis. Alek
sandras Vakselis pareiškė kai 
kurių kritinių pastabu dėl 
bendros tvarkos ir dėl Čiurlio
nio ansamblio koncerto.

Redakcijoje lankėsi
Seimo proga suvažiavę atsto

vai iš kitų kraštų dar svečiuo
jasi New Yorke ir prie progos 
apsilanko mūsų redakcijoje.

Prel. L. Tulaba, šv. Kazimie
ro kolegijos rektorius Romoje, 
apsilankęs redakcijoje, Įdomiai 
papasakojo apie lietuvių gyve
nimą Italijoje, apie lietuvių 
santykius su Vatikanu. Prelatas 
Amerikoje išbus keletą mėne
sių.

Simonas Narušis, Australijos 
Lietuvių Bendruomenės pirmi
ninkas, pasakojo, kaip ten vei
kia Lietuvių Bendruomenė. Jo 
pasikalbėjimą spausdinsime at
skirai.

Antanas Krausas, Australijos 
delegatas, pasižymėjęs kultūri
ninkas, skautų veikėjas. Ameri
koje skaitys eilę paskaitų apie 
Vydūną.

Jaras Alkis iš Londono, Di
džiosios Britanijos Lietuvių B- 
nės atstovas.

Kun. Jonas Petrošius iš Pary
žiaus, Prancūzijos LB pirminin
kas, buvo sustojęs pranciško
nų vienuolyne.

Kun. Petras Daugintis, S. L, 
iš Montevideo, Urugvajaus. A- 
merikoje išbuvęs visą vasara, 
po seimo tuoj išskrido atgal i 
Urugvajų.

Pijus Gudelevičius, vienuolis 
marijonas iš Buenos Aires, Ar
gentinos, dirba Laiko adminis- 
tracij oje.

Mečys Cibulskis, PLB seimo 
atstovas iš Naujosios Zelan
dijos.

Jaras Alkis Kun. Jonas Petrošius Kun. Petras Daugintis, SJ

Pijus Gudelevičius Mečys Cibulskis Vytautas Kasniūnas

S' rnon.s Būt mvs. iš Dayton. Oh>o. 
lankčsi Darbi ninko redakcijoje. Kai 
buvo redakcijoje, savo ma'.ina buvo 
palikęs prie nuėsto bibliotekos; i$ 
tos mainos j .am d ienos metu pavo
gė 4 kostiumus.

Prel. L. Tulaba, šv. Kazimiero ko
legijos rektorius Romoje

Aleksandras Vakselis, PLB seimui 
rengti vykdomasis vicepirmininkas

— New Yorko burmistras 
Lindsay leido ugniagesių unijai 
prie turimų 12, 500 narių prisi- 

. jungti dar 500 vyrų. Ugniage
sių viršininkas Joseph Lovett 
pareiškė, kad tokio skaičiaus 
neužtenka ir jie būtinai reika
lauja dar 2,500 vyrų, kad pa
jėgtų pilnai apsaugoti miestą. 
1957' New Yorke buvo 76,900 
gaisro aliarmai, o 1967 — 172, 
400, gi per tuos 10 metų ug
niagesių skaičius padidėjo tik 
keliais šimtais vyrų.

HARTFORD, CONN.
Pasisekusi Lietuvių diena

Rugpjūčio 25 Hartfordo ‘Tė
vynės Garsų’ lietuvių radijo va
landa, veteranų “Sabonio Pos
tas” ir Aido’’ choras buvo su
rengę Įdomią Lietuvių dieną— 
gegužinę.Dalyvavo per tūkstan
tis žmonių.

Gegužinė prasidėjo 12 vai. 
dieną ir tęsėsi iki 9 vai. vak. 
Nuo 2:30 iki 3:30 vai. buvo 
svečių pristatymas ir meninė 
programa. Šią dalį pradėjo Al
fonsas Dūkas, pakviesdamas ad
vokatą Leoną Mašiotą (Leo Ma- 
zotą) pravesti orogramą. Kalbė
jo Edinn H. May, Jr., — res- 
publ. kandidatas i senata. tei
sėjas Pranas Mončiūnas (Frank 
Monchun), Roger Ladd — at
stovų rūmų respubl. atstovas, 
majorasFrank Mancuse — de
mokratu atstovas iš Enfield, dr. 
Jose Salazar — kubiečių pabė
gėliu atstovas ir kiti.

Tarp kalbų skautų tautinių 
šokių grupė, vadovaujama mo
kytojos Reginos Gataveckaitės, 
puikiai pašoko Šustą, levaro 
tilta. Kepurinę ir Malūną.

Europinio pobūdžio orkest
rui grojant, publika smagiai pa
šoko. Buvo ir kitos pramogos: 
jodinėjimas arkliukais, laimėji
mai, tinklinio žaidimas ir kita.

Pavyzdingas susivaldymas
Poilsio viloje kilo gaisras. 

Prie grupės žiopliu, spoksančių 
Į ugniagesius, prisijungė dar 
vienas.

— Visai nesuprantu, kodėl 
visi puolė i tokią paniką? At
kreipkite dėmėsi į mane. Ki
lus gaisrui, aš ramiai pakilau iš 
lovos, surūkiau papirosą ir pra
dėjau rengtis. Be to, du kar
tus keičiau kaklaraišti, kuris 
netiko prie marškinių.

— Taip, tai nuostabus ir pa
vyzdingas susivaldymas. Bet 
kodėl gi tamsta neužsimovei 
kelnių?

Nesusipratimas dėl taupumo
— Mano vyras paėmė iš tau

pomosios kasos visus pinigus, 
kuriuos sutaupė vaikas.

— Nejaugi, brangioji?
— Taip, ir būtent, tada, kai 

jau buvo beveik pakankamai 
sutaupyta naujai kepuraitei, ku
rios aš taip troškau.

Vytautas Kasniūnas, žurnalis
tas iš Chicagcs. PLB Tarybos 
narys, seimo atstovas, dirbęs 
seimo parengiamuosiuose no
minacijos komisijos darbuose.

Vincas Meiliūnas, iš New Yorko, 
į redakcii? at lyd-'-s Antaną Krau- 
są ir Vytautą Kasniūną.

Darbščiosios šeimininkės sve
čius vaišino skaniais lietuviš
kais valgiais. Šeimininkėm uo
liai talkino ir choristės.

Pageidautina, kad tokių pra
mogų ir daugiau būtų suruošta.

J. Bernotas

LIETUVIŠKOS PLOKŠTELĖS 
PAPIGINTOM KAINOM

Keturios ilgo grojimo lietuviš
kos plokštelės už penkis 

dolerius
1. Tėvynės Meilė Nemari, 

A. Dambrauskaitės Įdainuota 
13 liet, dainų: Ramunės daina, 
O naktuže rami, Pradalgiuose, 
Liepė tėvelis, Dobilėlis, Na, 
tai kas? Tulpės, Tėvynės mei
lė nemari, Jau atėjo rudenė
lis, Kam šėrei žirgeli, Sėdžiu 
po langelio, Oi berneli vientu
rį irVakaras.

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

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

4. “Lietuvos Atsiminimų“ 
25 m. Jubiliejaus koncertas: 
su solistais ir choru Įdainuota: 
Tėviškės namai, O, ramybe, Oi 
berneli vienturį, Avietėlė, My
liu tave, Man ne vistiek, Pa
likta šalis, iš op. “Eglė žalčių 
karalienė”, Lietuva, iš op.“Gra
žina”. Taip pat “Domunikas ir 
Motiejus, ir jų draugas Timo
tiejus”.

Šios 4 lietuviškos muzikos il
go grojimo plokštelės gauna
mos už penkis dol. Paskiros 
plokštelės kaina 1.50 dol. šių 
plokštelių yra nedidelis kiekis 
(anksčiau buvo parduodamos 
po 4 dol.). Nori Įsigyti prašomi 
kreiptis: Darbininkas, 910 Wil- 
loughby Avė., Brooklyn, N. Y. 
11221.
Persiuntimui pridedama 50 c.

LIETUVIŠKŲ PLOKŠTELIŲ 
IŠPARDAVIMAS

Trys ilgo grojimo lietuviškos 
plokštelės už penkis dolerius

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

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

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

4. Mes Žengiam su Daina, 
New Yorko vyru okteto Įdai
nuota 17 liet, dainų: Dul dul 
dūdelė. Kur banguoja Nemune 
lis. Ei, Lietuvos kareivėliai. Kir 
vir jo, Sapnų pilis, Ramcvėnų 
maršas. Tango svajonė. Jūrei
viu maršas. Gaudžia trimitai. 
Kampelis, Prie gintaro jūros. 
Mergyte jaunoji. Lopšinė, i ko
vą. Oi tu sakai. Šiaurės pašvais
tė, Pajūriais.

ATSAKYMAI TEISINIAIS 
KLAUSIMAIS

■—•—

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

SŪNAUS PALIKIMAS 
Klausimas

Esu jau 83 metų sulaukusi 
moteris. Turiu dvi ištekėjusias 
dukteris ir turėjau vieną vien
gungį sūnų, kuris gyveno su 
manim. Aš visuomet juo rūpi
nausi, jam viriau 'valgį ir skal
biau baltinius. Jis man duoda
vo kas savaitę po keletą dole
rių, bet aš dar iš savųjų turė
jau pridėti prie jo išlaikymo. 
Jis turėjo gerą darbą, ir aš ži
nojau, kad jis turi susitaupęs 
nemažą sumą pinigų. Mano sū
nus turėjo draugų. Tai buvo 
viena šeima nelietuvių, kurie 
turėjo tris vaikus. Mano sūnus 
dažnai pas juos būdavo, juos 
lankydavo, su jais išvažiuoda
vo ir su jais tardavosi' viso
kiais reikalais.

Pernai mano sūnus mirė, su
laukęs 54 metų. Po laidotuvių 
mes, jo motina ir seserys, ra
dome jo kambaryje ir kišenėse 
4 bankų sutaupų knygutes. Vi
sos buvo jo vardu, bet pinigai 
palikti tų žmonių vyriausiam 
vaikui. Taipogi radome sūnaus 
draudimo “policy”. Ten irgi 
buvo Įrašytas tas 17 metų ber
niukas, kuris nebuvo giminė 
nei mums, nei sūnui.

Pradėjome klausti visokių 
žmonių apylinkėj, ir mums pa
aiškėjo, kad ta moteris, ber
niuko motina, buvo Įkalbėjusi 
mano sūnui, kad vyriausias jos 
vaikas buvo ne jos vyro, bet 
mano sūnaus vaikas. Tokia be
gėdė, turinti vyrą ir dar tokių 
nebūtų dalykų išsigalvoja, kad 
pinigo gautų.

Nei man — motinai, nei se
serim nebuvo palikta nė vieno 
cento. Iš viso pasiliko 16,000 
dolerių ir draudimo policy 10, 
000 dolerių, taigi krūva pini
gų. Mes buvome nuėjusios pas 
advokatą. Tas apsiėmė mūsų 
reikalą ginti, bet mus Įspėjo,

5. Težydi Vėliai Lietuva, Lie
tuvos Vyčių choro, vadovau
jant muz. Faustui Stroliai, įdai
nuota 17 lietuviškų dainų: Ei
sim girion, Beauštanti aušre
lė, Vištos, Oi, motinėle, Mergai
tė, Kas tas miežio grūdas, Gie
da gaideliai, Per Klausučių uly- 
tėlę, Laisvųjų daina, Man liūd
na, Daina, daina, Vežė mane 
iš namų, Šią naktelę, Tu, ma
no motinėle, Pasisėjau žalią rū
tą, Sėdžiu po langeliu ir Vyčių 
himnas.

6. Pavergtos Tėvynės muzi
ka, Nr. 1. Įdainuota solistų ir 
chorų 12 liet, dainų: Sesuo žy
drioji Vilija, žvaigždute, Pas- 
varscyk ancela, Kaip gi gražus 
rūtelių darželis, Kūmute širde
le, Atskrend sakalėlis, Oi nėra 
niekur, Šokių scena, Pasiveiki- 
nimo choras, Udrio daina. Vai
vos daina ir Vaivos bei Nag
lio duetas.

7. Lietuvos Aidai. Charles 
Daubaro akordeonu įgrota 16 
lietuviškos muzikos dalykėlių: 
Aguonėlė. Siuntė mane motinė
lė, Palankėj. Laisvės varpo dai
na. D imd'/i. Mikita. Atskrend 
sakalėlis. Ant kalno karklai siū
bavo, Šia nedėlėle. Plaukia Ne
munėlis. Munšainiukas ir 5 lie
tuviškos polkas.

Iš šio sąrašo išsirinkus tris il
go grojimo plokšteles, moka 
ma tik penki doleriai. Atskira 
plokštelė kainuoja 2 dol. (anks 
čiau buvo parduodamos po 4 
dol. Norį Įsigyti papigintų 
plokštelių, nra'omi rašvti: Dar 
bininkas. 910 Willoughby Avė. 
Brooklyn. N.Y. 11221.

Prisiuntimui pridedama 50 
centų. 

kad bus sunku bylą laimėti. 
Mums atrodo, kad advokatas 
mus tik gąsdina, kad daugiau 
pinigų galėtų iš mūsų gauti. 
Mums atrodo, kad jei mes pa
sipasakosime teisėjui, kad ta 
moteris mano sūnų tik mulki
no ir visokių melų jam prikal
bėjo, kad aš esu jo sena moti
na, kuri visuomet juo rūpino
si ir jam tarnavo, — teisėjas 
neleis svetimiem 'pasinaudoti 
mano sūnaus sunkiai sutaupy
tais centais. Kaip Tamsta ma
nai?

Motina, New Yorko valstija

Atsakymas
Reikalas toli gražu nėra toks 

paprastas, kaip Tamsta manai. 
Tamstų advokatas turi labai 
sunkią bylą, ir niekas negali 
numatyti tos bylos galutinų re
zultatų.

Bus labai sunku Įrodyti, kad 
Tamstų sūnus paliko pinigus sa
vo draugų sūnui vien dėl to. 
kad jam buvo “Įkalbėta”, kad 
tas vaikas yra jo. Jis galėjo 
tai padaryti, atsilygindamas sa
vo draugam už jų draugiškumą 
ir vaišingumą. Tamstos sūnus 
buvo suaugęs vyras. Pinigai bu
vo jo. Jis galėjo juos palikti, 
kam tik nori.

Tamstų advokatas turės Į- 
rodyti, kad pinigai buvo palikti 
tam berniukui vien dėl jo mo
tinos “melagingų tvirtinimų” 
(fraud) ir kad Tamstos sūnus 
nebūtų tų pinigų palikęs tam 
vaikui, jei jo motina nebūtų 
pavartojusi “melagingų priemo
nių”. Tai yra labai sunkiai Į- 
rodomas reikalas. Be to, gali 
būti, kad tos moters tvirtini
mai Tamstų sūnui turi pagrin
do. Tamstai gali būti nemalo
nu pagalvoti apie tokius rei
kalus, bet jie pasitaiko.

Man atrodo, kad berniuke 
motina nenorėtų, kad tas ne
malonus reikalas atsidurtų teis
me. Taipogi Tamsta greičiau
siai nenorėtum, kad Tamstos 
mirusio sūnaus vardas būtų nie
kinamas. Todėl manau, kad 
Tamstos advokatas ras reikalo 
tartis su kitos pusės advokatu.

Tokios rūšies bylose visuo
met patartina ieškoti kompro
miso. Jei galima susitarti ge
ruoju, be teismo, reikia dėti pa
stangas tai padaryti.

Lietuviu pranciškonu kul
tūrinei veiklai tęsti reika
lingas jaunimas.
Pranciškonai nuoširdžiai 
kviečia lietuvius jaunuo
lius tapti šv. Pranciškaus 
Asyžiečio sekėjais.
Dvasinės veiklos dirva la
bai plati.
Jaunuoliai priimami klie
rikais ir broliais. Visiems 
yra teikiama proga sukti 
mokslo.
Norint informacijų, rašo
ma šiuo adresu.

Provvncial Superior
Franciscan Monastery 
Kennebunkport, Maine 
04046



SERVICEi

Nuotr. P. PlikšnioPovilas Neviena susituokė su G. Orozdaite lietuvių šv. Petro bažnyčioje Bostone.

CUSTOM FLOORS 
BY USA 
CARPET LINOLEUM 
INLAID and TELE 
CALL 24 HOURS 
CALL 835-7559

MAIDSTONE MARINA, 
3 Ml HARBOR

E. Hampton. (516) ĘA 4-1650 
Silver Sea Horse Restaurant, pool, 
mail port. Hertz cars. showers. laun- 
derette, gift shop. supplies. Places of

- worship within the area. Reserva- 
tions — 516 324-2650.

460 Wesf Broadway, South Boston Massachusetts 

“Kur tūkstančiai taupo milijonus” 
ALFRED W. ARCHIBALD 

President
Šio banko direktorių taryboje yra Lietuvos garbės konsulas adv. A. 
O. Shallna Ir adv. Jonas J. Grigaitis. Reikale su patarnautojais ga
lima susikalbėti ir UetuvttkaL • Turtas (Assets) virt $132,000.000

Current dividend 5% on all accounts.

Dabar moka visų rūšių taupomus pinigus.

--------TO PLACE
YOUR AD

CANCEL OR CHANGE
Tol.: GL2-2923

DARBININKUI PAREMTI AUKOJO
13 dol. — I. Paukštys, Eliz., 

New Jersey.
10 dol. — Kun. V. Pavalkis, 

Milpitas, Calif.
8 dol. — R. Kusneraitis, B- 

klyn, N.Y.
7 dol. — A. Patamsis, Cape 

_Coral,-Fla. .
Po 3 dol. — A. Benderius, 

A. Jasaitis, S. Maske, P. Ada- 
monis, N. Umbrazaitė, B’klyn, 
N. Y., V. Paulauskas, Dr. J. Vy- 
tuvienė, J. Keraminas, V. 
Paulauskas, Woodhaven, N. Y.,. 
A. Klashius, Maspeth, N. Y., J. 
Pliauskas, Bayside, New York, 
A. Zeloys, Jamaica, N.Y., M. 
Jauniškis, E. Northport, N.Y., 
S. Leveckis, Edison, N.J., A. 
Sedgewick, Stratford, Conn,, J. 
Obelienis, Putnam, Conn., P. 
Ulčinskas, Warehouse Point, 
Conn., K. Kasevičius, Manches- 
ter, Conn., Kun. W. Wolko-

Paterson, N. J.. J. Balavich, N. 
Andover, Mass., F. Davainis, 
Hudson, Mass., A. Grabauskas, 
Wilkinsonville, Mass., A. Yan- 
kun, S. Boston, Mass., S. Smid- 
tas, A. Skudzinskas, S. Grie
že, Dorchestcr, Mass., A. Po
cius, M. Klimas, Brockton, 
Mass., J. Gervelis, Prov. R. L, 
J. Zansitis, Easton, Pa., A. Bra
žėnas, Detroit, Mich., V. Bab- 
ronis, A. Povilaitis, J. Bertulis,

W. Roxbury, Mass., A. Slema, Chicago, 111.
Wbrcester, Mass., A. Rama
nauskas. E. Yachevvicz, Brock- 
tpn, Mass., Dr. K. Ambrozaitis, 
Chesterton, Ind., K. Barzdukas, 
Cgo., III., V.Borey, Hollywood, 
Fla., J. Mikonis, Richmond, 
Ohio.

Po 1 dol. J. Remeza, L. Jan
kauskaitė, D. Narmant, J. Go-
bis, J. Terebeiza, B’klyn, N. Y., mių priežastimi Amerikoje

vien praėjusiais metais. Taip tiumą jau treti metai, — sako 
Amerikos keliais važinėjančių klientas siuvėjui.

_ ” _ _ " ’ — Taip, pone. Ar jūs norite

Šlapikas, Maspeth, N.Y., V. 
Alksninis, Flushing, N. Y., K. 
Miklas, Plainview, N.Y., J. Mac
kevičius, Lynbrook, N.Y., P. Ra- 
sinas, Lindenhurst, N.Y., A. 
Garbauskas, 01d Bethpage, 
N. Y., Dr. J. Jankauskas, Ber- 
keley Hgts., N. J., J. Tama
šauskas, Paterson” N.J;/G. Bag
donas, Eliz., N. J., A. Girnius,

— Susisiekimo departamen
tas rugpiūčio 5 paskelbė plačią 
studiją, nagrinėjančią alkoholi
nių gėrimų vartojimo ir auto
mobilių vairavimo klausimą A- 
merikoje. Alkoholio naudoji
mas laikomas pagrindine 25, 
000 mirtinų susisiekimo nelai-

it Torte teftoari asnenys
Glebavičius, Juozas, sūnus 

Mykolo.
JanuševičiuSf Feliksas, sūnus 

Motiejaus, iš Pamuckų km., 
Linkuvos vL, Šiaulių apskr., į 
JAV-bes atvykęs 1910-14.

Janučevičius, Liudvikas, sū
nus Motiejaus iš Pamuckų km., 
Linkuvos vL, Šiaulių apsk., 
JAV-bes atvykęs 1910-14.

Juknevičius, Antanas, Vin - 
co ir Elenos sūnus, iš Alukėnų 
km., Raguvos vi., Panevėžio 
apsk.

Klimaitė, Magdalena, gim. 
1928, atvykusi į JAV-bes 1952, 
arba jos seserys: Cicilia, Lili, 
Marytė, Petronėlė, Ona.

Kuizinas, Vytautas, gimęs 
1908, kilęs iš Tauragės.

Kūklis, Jonas, gim. 1915 Ma
rijampolėje, 1946 gyvenęs Vo
kietijoje, imigravęs į JAV.

Stulga, Juozas, sūnus Jono, 
g. Gorainių km., Vainuto vi., 
Tauragės apsk., į JAV atvykęs 
1910, turėjo sūnų Joną ir dvi 
dukteris: Marijoną ir Viktori
ją-

Valeškienė-Zimkutė, Galia, 
duktė Kazimiero, iš Lietuvos iš
vykusi 1941-44. gyvenusi Chi- 
cagoje.

Višniauskienė-Mockutė, Ago
ta, gyvenusi New Yorke. _ .

Žiupsnys, Vladas, sūnus Ni
kodemo, išvykęs iš Medamro- 
dės dvaro, 1915 gyvenęs Chi- 
cagoje. /

Ieškomieji arba apie juos ži
nantieji maloniai prašomi atsi
liepti: Consulate General of Lh 
thuania, 41 West 82nd Street, 
New York, N.Y. 10024.

THE TOVVNHOUSE — 860 Arnold 
Avė; Point Pležsant, N. J. A new 
resident hotel for those over _65. 
Maid service & 3 meals daily (201) 
899-0575, or write: 3601 Herberts- 
ville Rd. Point Pleasant, N.J.

NELPA CONSTRUCTION 
COMPANY

We do everything in the construc- 
tion field all work done at reason
able rates — Ali work guaranteed 
1394 Fulton Street, Brooklyn, N.Y.

Call 857-4300

Tokios pat sąlygos
— Aš sužinojau, kad mano 

tėvas nesumoka jums už kos-
J. Lansbergis, Rich. Hill., N.Y.,
J. Frank, Flushing, N.Y., M.
Klimas, Ehnont, N.Y., K. Sal- smarkiau nugeriančių priskaito- — Taip, pone. Ar jūs norite 

Vien, Brockton, Mass. A. Kopi- Kearney, N.J., F. Rogers, ma 6k 1-4 proc vairuotojų sumokėti už jį?
vodienė, Cąųibridge, ’ Mass., P- Butler’ N J., D. Seilei, Eaton- bet jie buvo atsakomingi bent — Ne, ne. Aš norėčiau pasi-
Gražulis P Kūrliandškas nJ. town, N. J., V. Sabaliauskas, už ptrsę- visų susisiėkimo nelai- siūdinti kostiumą tomis pačio-
Vidūnas’ Worcester, MasL, E. Colonia, N.J., O. Plečkauskas, mių. mis sąlygomis:
Martišius, Wrentham, Mass. Dr.
S. Ankudas, Balt Md., M. San-

ANTHONY’S H Al R STYLIST Pro- 
fessional work at reasonable costs. 
Shampoo and Sėt $2.75, Regularly 
$15, Permanent wave only $8.50 — 
655 Amsterdam Avė. (bet. 91 & 92 
Sts.) New York City. For appoint- 
ment tel. SC 4-4348

gaila, Easton, Pa., Dr. R. Vil- 
manis, Bellaire, Fla., A. Alek
sį jūnas, Cgo. III., E. Grigonis,
St Charles, Mich., J. Staugas, 
Detroit, Mich., A. Razutis, Los 
Angeles, Calif., Z. Dobilas, To-
remto, Canada.

2.25 dol. — G. Žilionis, New 
York City.

Po 2 dol. — B. Giržadas, A.
Kivyta, B’klyn, N.Y., L Kapo
čius, Rich. Hill, N.Y., S. Cit
varas, Jackson Hgts. N. Y., P.

Nauji Darbininko
skaitytojai

FAMA PALNTERS
INSIDE and OUTSIDE 

All work done at reasonable rates 
We guarantee all our work 

1151 Rogers Avenue. Brooklyn 
Call 2878199

Tel. (212) 497-8865

Alfa Jeweler
A. 0 S E LI S 

Garantuotas laikrodžių taisymas
Aukso, platinos žiedai su deimantais • Viso pasaulio įvairūs laik
rodžiai • Puikūs importuoti indai • Įvairūs papuošalai moterim.

Cliarm Beauty Shoppe 
REGINA CSELIENfi — Tel. 497-8865 

Pusmetinis sušukavimas. Kirpimas. Stilizavimas. 
Plaukų dažymas

267 St. Nicholas Avė., Ridgewood, N.Y.

METS Auto Tops Truck and Auto 
seat covers. convertible tops, truck 
tarpaulinš, boat covers. boat seats 
& cushions. Low rates. free pickup 
and delivery. Insurance estimates. 
Ask for Cliff 993-3676 — 2515 3rd 
Avenue, Bronx (near 138th Street)

Visit Beautiful GRAYMOOR
and enjoy a day of Christian encounter with the Friars

'' Every Sunday—July through October ~
Folk Masses: 10:45, 11:45 and 12:45; Novena to St. Anthony 2 PM;
Ecumenical Service and Bible reading with song 3 PM.

Picnic Grounds - Snack Bar - Ample Parking - Gift Shop
WEEKDAY MASS — 11 A.M.

Special arrangements for organizations and groups. For further In
formation write: Fr. Jeremiah Kelliher Graymoor Friars, Garrison, 
N.Y. 10524; Telephone: GArrison 4-3671 (Code #914). Write for 
FREE Visitors’ Directory.

Universal Šermeninėje 
laidotuvės yra tikėjimo 

paliudijimas.

"Praying Honds" 
by Albrecht DūrerH. W. MALĖ

BOSTON. MASS

ir FM 101.7 banga
Sekmadieniais nuo 1 - 1:30 vai. pų>.

No Phone Calls

TeL JU 6-7209

DISPLAY

Lietuvių ir anglų kalbomis sekma
dieniais 9-10 vai. ryJo-WHBI 105,9 
FM banga. Vedėjai: Antanas Mažei
ka VI 5-^32 ir Romas Kezys TW 
4-1288, 62-15 69th PL, Middle Vil-

BOSTON, WORCE8TER 
BROCKTON, r- 
Vedėjas P. VISGINIS 

173 Arthur St, Brockton 18, Masą.

EFFECTIVE JUNE I, 1968

BUS MECHANICS
With Diesel Experience 

HELPERS & CLEANERS
FULL TIME

FULL BENEFITS
Apply at 

INTER-CITY 
TRANSPORTATION CO.

730 MADISON AVĖ.

New higher 
interest rates ori

and Freedom Shares

Marine Engineers

U. S. COAST GUARD LIC.

universal'
• FUNERAL CHMPEL, INC. 9

52nd ^reet «t L«xington AventM 
Ray Kerbelis, Dir.

PL 3-5300

K. Biliūnas, Bronx, N.Y., J. 
Baisokas, Caen, France, M. 
Yorke, Hasbrourk Hts., N. J.,

3rd Asst. Engineer 
PERMANENT POSITION 

STEAM RESEARCH VESSEL
TEL (COLLECT) PORT CAPTAIN

(617)548-1400

H. Soboleski, Meriden, Conn.,
K. N. Nenortas, Dorchester, 
Mass., A. Stanis, Putnam, 
Conn., M. Dubinskas, Hart-

Now U.S. Savings Bonds pay 4lA % 
new Freedom Shares pay 5%.

BERNARD PHOTOGRAPKERS — 
Weddings, Babies, Portraits, Legal. 
Natūrai color or black & vvhite; 
passport & license photo while you 
wait. No deposit reąuired. Good pho- 
tography at reasonbale prices! — 9 
Railroad Avė. Babylon, LJ. (516) 
MO 9-7109.

H. W. FEMALE

ford, Conn., Wm.. M. Agonis,
Springfield, Mass., Charles 
Bukčius, New Hyde Park, N.Y., 
J. Doba, E. Hampton, N.Y., B. 
Venskuvienė, Parc St Maur, 
France, Baly’s Radio and Tele- 
vision, Chicago, BĮ., A.N. Ma- 
saičiai, Deąrborn, Mich., J. 
Matulionis, Toronto, Canada, 
E. Slick, Phila, Pa., J. Tho- 
mas, Rego Park, N.Y., V. Che- 
nis, Providence, R.I.

Užsakė kitiem: J. Strazdas, 
Woodhaven, N. Y. — sūnui Al-
gimantui, Ft. Wolters, Texas, 
ir P. Strazdui, Harrison, Mont.;

Today, Savings Bonds are a’fcetter investment than 
tn er. Nbw they pay 4’A % when held to maturity. And 
new Freedom Shares pay a full 5% when held to 
maturity.
Freedom Shares are štili soid on a one-for-one basis 
with Series E Bonds, būt now you can buy the com- 
bination ony time at your bank—and not just on a reg- 
ular monthly plan as before.
The higher interest rate on Savings Bonds applies not 
only to the new ones you buy, būt to your older rrnes <, 
foo for their ramaining period to maturity—generall^, . 
effective with the first full srx-months interest pericd 
begirning on or after June I. (Outstand*n<g Freedom 
Shares are not affected).
Buy Bonds and new Freedom Shares—hęjp yourself 
even more as you’re helping your country.

VVAITRESSES steady full time day 
or night 7-4 4-12:30 — Union Shop 
good tipping. Work near home May- 
flower Coffee Shop South Broadway 
& Lyons Place. White Plains, N.Y. 
Call 914 - 761-3380 — ask for Mr. 
Carter.

GENERAL FACTORY HELP (20) 
Work near home — Good starting

Braun Crystal Manufacturing Co. 
64-20 Admiral Avė. Middle VUlage, 
Queens. Apply in person ask-for Mr. 
Bobi Solot.

EXP. OPERATORS

Steady work, nice working condi- 
tions. Air condttioned RAYMODES 
INC. 135 Madison Avenue. Apply in

SHANNON FLORISTS
Perotta Bros. Props. Florlst, Nur- 
sery — Retail - Wl\olesale specializ- 
ing in all Florai Designs, Weddings, 
Communion, Confirmation and Fu-

3380 Fort Hamilton Parkway. Call 
for free delivery.

HUNTING LANE 
RĘST HOME

EAST HAMPTON 
Convalescents, and Elderly Guests 

Residential area, block to Main 
Street and Village. Private and 
Semi-Private rooms with bath — 
24 hoųr supervision. Owned and 
operated by Mary Immaculate R.N.

(516) 324-4250

RADIJO PROGRAMOS
Lietuvos Atsiminimų Radio Valanda 

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

toge, N.Y. 11379.

Vedėjas
STEP. MINKUS 

WLYN —1360 kilocy

WHIL- 1430 kiL Mędford, Mass.

LIETUVISKŲ MEL1ODUV 
RADIO VALANDA 

girdima kiekv. Šeštadienį 3-4 p.p. 
iš Detroito stoties WJLB-AM -1400

Algis Zaparackas; vedėjas — Ralph 
Valatka, 15756 Lesure, Detroit, Mich. 
48227; tek 273-2224.

HARTFORD, CONN.

PITTSBURGH, PA. 
WZUM, 1590 banga 

vedėjas VYT. A. YUCIUb 
42 Sbady St. W. Fgb., Perina. 15228

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

PHILA0ELPHIA, PA. 
WTEL, 860 kilocydes 

BENDRUOMENES BALSAS

PO 5-0932

D. Valeiša, So. Boston, Mašs. 
— T.K. Tattan, Boston, Mass.

Sveikiname naujus skaityto
jus ir dėkojame užsakytojam. 
Naujiem skaitytojam Darbinin
ko prenumerata pirmiem me
tam 5 dol. Jaunavedžiam ir ka
riam vienerius metus laikraštis 
siunčiamas dovanai. Prenume
ratos reikalais kreiptis į admi
nistraciją: 910 WiHoughby Av.,

SEAMSTRESS experienced only 
in all phases of machine and/or 
hand finishing. Salary based on 
experience and ąuality.

Syracuse. N.Y. 
Phone (315) 437-2925

WATERBURY, CONN. 
WWC0 - AM • 1240 

Ved. ANT. PALIULIS

Brooklyn, N.Y. 11221

VINNY < GENE 
GASKET SERVICE Sekmad. 9:35 ik* 10:30 ryto

Refrigerator Doors Our Specialty 
Call 259-9593

rU.S. Savings Bonds/ 
New Freedom Shsras

EXPERIENCED OPERATORS

Sectton Work. Full Time

Fringe Benefits. Pnid Holidays 
Good starting mUary. 

CARLAND MFG CORP.
8 North Main St. Monroe, N.Y. 

(50 milee N.Y.C.)
Call 914 -783-2511

prašomas skambinti;

WORCESTER, MASS.
Sv. Kazimiero parapijos baž

nyčiai reikalingas
VARGONININKAS

Kandidatai prašomi kreiptis į 
kleboną Rev. John C. Jutt, 41 
Providence St, Worcester, 
Mass. 01604. Telefonas (617) 
754-5142.
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Skauty-čių sueigos prasideda 
šį šeštadieni, rugsėjo 21, tuoj 
po Maironio šeštadieninės mo
kyklos pamokų. Sueigos Įvyks 
reguliariai kas antra šeštadie
ni. Apie Jai praneša tuntinin- 
kai.

L. ir A. Sperauskai kavai, 
kapt. Antano Kirkylos atmin
čiai pagerbti Ralfui paaukojo 
20 dcl?

Liet. Fronto Bičiuliai lapkri
čio 9 rengia apygardos suvažia- 
vima. D?:. bo posėdžiai bus Mas- 
petho liet, parapijos salėje.

Simas Narušis, Australijos 
Lietuviu Bendruomenės pirmi
ninkas, dalvvavęs PLB seime, 
Brooklyne buvo sustojęs pas 
savo seserį. Praeita savaitę iš
vyko į Clevelanda. kur gyvena 
kitos dvi seserys. Mėnesio ga
le jau išvažiuoja su visa eks
kursija i Australija.

Tėv. Juvenalis Liauba, pran
ciškonų vienuolyno viršininkas 
Brooklyne. praeitą savaitę sakė 
pamokslus 40 valandų atlai
duose lietuvių parapijos bažny
čioje Kearnv, N.J.

NAUJA KNYGA

Tautiniai drabužiai ir juostų 
raštai. Prcf. dail. A. Tamošai
tis aprašo Lietuvos provincijų 
moterų tautinius drabužius ir 
jų svarbesnius bruožus. Ina Ne- 
nortienė aprašo instrukcijas, 
kam užmesti juc'ta. Yra visa 
eilė juostom au't; raštų, šią 
knygelę galima gauti Bostone. 
Hartforde. \Vcrcesteryje. Phila- 
delphijoje ir Waterburyje pas 
skaučių vadoves. New Yorke 
galima gauti Darbininko spau
dos kioske — 910 Willoughby 
Avė.. Brcoklvn. N.Y. 11221, 
pas L. MPukiene — 111 Groh- 
mans Lare. Plainvievv, N. Y. ir 
pas D. S’°m?škieno — 443 
V.'clf Hi1! Rd.. Iluntingtcn. 
New York.

LIETUVIŠKOS PAMALDOS

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

Angelų Karalienės bažnyčio
je — 8 ir 11 vai.

Apreiškimo bažnyčioje — 8 
ir 11 vai.

šv. Jurgio bažnyčioje — 9 ir 
11 vai.
Atsimainymo (Maspethe) —11 

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

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

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

10:30 vai.

Pavergtų Tautų Seimas pen
kioliktą sesiją pradeda rugsėjo 
24 antradieni, 3 v. popiet. Ant
ra sesija bus 6 v.v. Joje bus 
diskutuojama tema “Sovietų ag
resija Čekoslovakijoje ir tarp
tautinė situacija.’’ Posėdžiai 
bus Carnegie Endovvment In
ternational Center, 345 East 
46 Street, New Yorke.

A. a. Antaną Vainių laido
jant. vietoje gėlių pranciškonų 
kultūros namų statybai po 10 
dolerių paaukojo šie asmenys: 
J. Giedraitis, Blaževičių šeima, 
Marytė Shalins, E. Staknys su 
šeima. Juozas ir Aniceta Ska- 
beikai. 15 dol. aukojo Monika 
ir Saulius Remeza.

Darbininko metinis koncer
tas bus spalio 19. Programą at
liks Toronto Prisikėlimo para
pijos jaunimo choras, kurį su
daro 60 asmenų. Chorui vado
vauja muzikas kun. Jurkšas.

VViIliamsburg sekcijoj išnuo
mojamas 3-čiame aukšte butas 
iš 4 kambariu su modernia vir
tuve ir apšildymu. Pageidauja
ma lietuviška šeima, nes visas 
namas apgyventas lietuvių. Te
lef. VI 6-4818 skambinti po 7 
vai. vak.

Ieškoma moteris, galinti kar
tu gyventi namuose su vyres
nio amžiaus lietuve našle. Ar
ti krautuvės ir bažnyčia. Turi 
vasarnami prie jūros. 10 dol. 
mėnesiui. Rašvti adresu: Anna 
Macelis, 60 S. Maple Avė., Map- 
le Shade. N. J., 08052. Telef. 
(609) 662-2619.

Išnuomojamas baldais apsta
tytas kambarys Highland Park 
sekcijoj, prie gero susisieki
mo. Nuomoti gali vyras arba 
moteris. Galima naudotis vir- 
“įve. Informacijai tel. MI 769 
62.

Ieškomas 3-4 kambarių bu- 
’->s. Kas turėtu ar žinotų, pra- 

- nn-k?.mbinti GL 2-2923.

Iliamskurg sekcijoje iš 
n j- mojamas 3-čiame aukšte bu- 
;as iš 4 kambarių su modernia 
virtuve ir apšildymu. Pageidau- 
mma lietuviška šeima, nes vi- 

namas apgyventas lietuvių. 
-- fn] SP 6-3843.

i’’ • •‘•u Laisvės Svetainei 
Elizateth. N.J. ieškomas vedė- 
io padėjėjas — assistant mana- 
ger. Svarus ir lengvas darbas. 
Pageidaujamas lietuvis, reko
mendacijos būtinos. Dėl smul- 
’^sriu. informacijų kreiptis 
šiuo adresu: Secretarv. Lithua- 
nian Liberty Hali. Ine.. 269 
Second St. Elizabeth. N.J.

Visi Telefunk^n, Grunding, 
Zenifh, Royal, Olympia, ITC, ir 
kt. produktai galima gauti daug 
pigiau ir sąžiningiau per J. L. 
GIEDRAITĮ,' 10 Bany Dr.. E. 
Northport, N. Y. 11731. Tel. 
516-757-0055.

Literatūros vakare rugsėjo 14 St. Matthias salėje Ridgev oode. Iš k. į d. sėdi Pulgis Andriušis, Albina Uk- 
nevičiūtė — vakaro vedėja: stovi — Antanas Gusta : s. Liet. Enciklopedijos leidėjas Juozas Kapočius, Stasys 
Santvaras, Darbininko redakcijos atstovas — Paulius Jurkus. Nuotr. V. Maželio

LITERATŪROS VAKARAS NEW YORKE
Rugsėjo 14. šeštadieni. St. 

Matthias salėje Ridgevvoode. 
Lietuvių Enciklopedijos leidė
jas J. Kapočius ir Darbininko 
administracija surengė literatū
ros vakarą, kuriame savo kūry
bą skaitė: Pulgis Andriušis iš 
Australijos, Antanas Gustaitis. 
Stasys Santvaras — iš Bosto
no. Žmonių atsilankė apie pus
antro šimto.

PLB seimo proga J. Kapo
čius iš Australijos pasikvietė 
rašytoją, feljetonistą Fulgį An- 
driuši. net jo rinktinių raštu I 
tomą išleido. J. Kapočiui ir 
atėjo mintis: visose didesnė
se lietuvių kolonijose surengti 
literatūros vakarus. Toks pir
masis vakaras buvo rugsėjo 8 
Bostone. Jame be šių trijų dar 
dalyvavo poetas Bernardas 
Brazdžionis. Visi keturi jie va
žinės po kolonijas. Čia B. Braz
džionis negalėjo dalyvauti.

Vakarą pradėjo J. Kapočius 
trumpu žodžiu, pabrėždamas 
minti, kad jis nori skaitytoją 
suartinti su rašytoju. Jis lite
ratūros vakaruose pristato ir 
autorius ir knygas. Kartu ir 
rašytojas turės progos pažin
ti savo skaitytojus.

Pulgis Andriušis literatūros vakare rugsėjo 14 St. Matthias salėje Ridge- 
woode. Nuotr. V. Maželio

Toliau Paulius Jurkus. Dar
bininko vardu pasveikinęs sve
čius rašytoju.>. apibūdino jų 
kūryba ir vakarui vadovauti 
pakvietė Albiną Lknuvičiūtę. 
Ji sklandžiai ir grakščiai pra
vedė visa vakarą.

Pirmasis skaitė poetas Sta
sys Santvaras. Pradėjo nuo se
nų laikų, grižo net i 1940 me
tus. Šiame eilėraščių cikle vyra
vo karo, nelaimių, tėvynę išti
kusios tragedijos motyvai.

Pulgis Andriušis savo bele
tristikos fragmente nuvedė i 
Aukštaitijos kaimą ir su humo
ristiniu šypsniu pasakojo apie 
mėnesiena, pagautą ežį.

Antanas Gustaitis užsklen
dė pirmąją dali savo humoristi
niais eilėraščiais. Jis rašo sklan
džiai ir skambia forma, staigiai 
užriesdamas, sugretindamas 
du kontrastus ir padarydamas 
nelauktą išvada. Ta išvada ir 
sudaro visą efektą, šaipėsi jis 
iš visut.meniniu gyvenimo ap
raiškų. šaipėsi ir iš žmogaus 
Vf’n.

Po pertraukos Stasys Santva- 
ras skaitė eilėraščiu ciklą apie 
įsivaizduota moteri. Tai savo
tiški erotiniai eilėraščiai, kur 

eleginė nuotaika dažnai pasi
keičia su iškilminga panegirika. 
Stasys Santvaras skaito gerai, 
turi gražų balsą ir moka ji val
dyti, taip jis perdavė savo poe
zijos visą groži. Skaitydamas 
jis savo poeziją sudvasina ir i- 
prasmina, duodamas visai nau
ją dimensiją.

Antanas Gustaitis šioje daly
je daugiau koncentravosi ties 
žmogaus tragiškai komišku liki
mu. Skaito jis pagaunančiai, sa
vitai.Tai nėra artisto skaity
mas, bet vis dėlto pagaunan
tis ir gana aiškus. Lengva jį 
sekti. Publika jam taip plojo, 
kad jis turėjo net ‘bisuoti”, grį
žęs perskaitė dar vieną eilėraš
tį.

Vakarą baigė Pulgis Andriu
šis savo feljetonu “Pasaulio lie
tuvis”. čia jis pasakojo, kaip 
į PLB seimą suvažiuoja delega
tai. ir kaip vienas toks delega
tas, patyręs lietuvių svetingu
mą. turi nakvoti Central parke. 
Pulgis Andriušis visur išlaiko 
savo stiliaus sodrumą, neįpras
tai dideli žodingumą. Skaito jis 
monotoniškai, lyg oštų jo tėviš
kės sodai, bet skaitydamas jis 
perduoda stilistinius pagražini
mus. net ir gausų žodyną jis 
pateikia gana aiškiai.

Pasibaigus programai, rašy
tojai pasirašinėjo knygas. Lei
dėjas J. Kapočius buvo atsi
vežęs visų jų knygų, tai daug 
kas įsigijo ir turėjo progos gau
ti pačiu autorių įrašus. Veikė 
ir Darbininko spaudos kioskas 
su knygom ir plokštelėm. Šo
kiai tęsėsi iki vėlaus vakaro.

(p.j.)

NAUJA KNYGA
Amens In Amber, Leonardo 

Andriekaus anglų kalba poezi
jos — eilėraščiu knyga. Dail. 
T. Valiaus iliustracijos. D. Jo
naitienės vertimas. Kietais vir
šeliais. kaina 4 dol. Gauna
ma Darbininko administracijoj.

Juozas Parojus New Yorke 
išleido savo ketvirta knyga “Į 
laisvę ir mėnulį”. Knyga para- 
švta proza, gaunama Darbinin
ko administracijoje ir pas au
torių- 36 Stagg St., Ant. 1, 
Brooklvn, N.Y. 11206. Telef. 
387-3178.

H. Tautvaišienės knyga “Tau
tu kapinvnas Sibiro tundrose” 
buvo labai pageidaujama, skai
toma ir jau išparduota. Ta pa
ti knvga dabar išleista anglų 
kalboj: “The Cemetery of Na- 
tions in the Siberian Tundra”. 
Kaina 1.75 dol. New Yorke gau
nama: 1. Darbininko adminis- 
t—iciioio. 2. Romuva — P. Gal- 
minienė. 84-20 Jamaica Avė.. 
3. Aidas — J Pašukoms. 94-17 
Jamaica Avė.. \Voodhavene

Išnuomojamas erdvus kam
barys netoli Jamaica traukinė
lio. Pageidaujama moteris, ku
ri gali naudotis virtuve. Skam
binti 296-8607.

Lietuvos nepriklausomybės 
atstatymu 50-čiui paminėti ko
mitetas Bostone turėjo numa
tęs tris didesnius parengimus. 
Du — Vasario 16 ir birželio į- 
vykių minėjimai jau praėjo. 
Trečias — koncertas įvyks lap
kričio 2 d. 8:30 vai. vak. Jor- 
dan Hali, Bostone. Koncerto 
programą, be dviejų lietuvių so
listų, atliks amerikiečių profe
sionalai — choras ir orkestras. 
Šiam didžiam įvykiui ir išlai
dos yra didelės. Bilietai į kon
certą tų išlaidų negalės pa
dengti. Čia reikalingi rėmėjai. 
Koncerto proga bus išleista pro
gramos knygutė. Joje bus su
rašyti visi rėmėjai, o taip pat 
įstaigų ar asmenų reklaminiai 
skelbimai. Komitetas ragina ir 
prašo visus Bostono ir apylin
kių lietuvius įsigyti bilietus iš 
anksto, o taip pat prisidėti ir 
savo atskira auka.

Gintaras Karosas, paprašytas 
respublikonų partijos, kandi
datuoja į Massachusetts seime
lį atstovu (representative) iš 
6 ir 7 wardo — So. Bostono 
ir dalies Dorchesterio. Jis jau 
atidarė savo rinkimų vyr. būsti
nę So. Bostone, kampas F gat
vės ir Broadvvay. Iš lietuvių jo 
rėmėjais yra Felicija Grendely- 
tė, Edm. Cibas, Izid. Vasyliū- 
nas, St. Santvaras, J. Kapo
čius, A. Lileikis, A. Škudzins- 
kas, Č. Mickūnas, A. Matjoška, 
B. Paliulis, H. Čepas, Č. Kiliu
lis ir daug kitų. G. Karosas pra
šo visų lietuvių paramos. So. 
Bostono ir Dorchesterio lenkai 
yra sudarę komitetą jam pa
remti, o taip pat padeda paren
giamuose darbuose. So. Bosto
ne esą virš trijų tūkstančių lie
tuvių, neužsiregistravusių rin
kimam. O ir užsiregistravę, jei
gu nebalsavo per paskutinius 
tris metus, privalo iš naujo re
gistruotis. Karoso pirmasis tiks
las, kad tie visi lietuviai užsi
registruotų. Registruotis gali
ma iki spalio 5. Dabar reikia ei
ti į City Hali Bostone, o pas
kutines porą savaičių bus gali-

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

So. Bostono Liet. Piliečiu Klubo elevatoriaus vadovybė, pasiry
žusi lapkričio 15 įrengti elevatorių—keltuvą. Is k. i d. preziden
tas S. L. Drevinsky, inž. E. Manomaitis. vicepirm. ir komiteto 
pirm. L. Svelnis. klubo tvarkytojas ir kelto fondo koerdinato 
rius S. Griganavičius.

Brangiam Kolegai, kavalerijos kapitonui

\ t \ 
ANTANUI KIRKYLAI

mirus, jo žmonai poniai Henrikai ir sūnui Viktorui su 
šeima reiškiame nuoširdžiausią užuojautą ir sykiu liūdime

Ona ir Juozas X.4 f?! '.V.4 l

ma ir So. Bostone bei Dor- 
chestery nurodytose vietose. Ka
rosas turi atspausdinęs tūkstan
čius plakatėlių (bumper stic- 
kers) ir plakatų. Spalio 20 bus 
rengiama vakarienė Lietuvių 
Piliečių D-jos auditorijoj Karo
so rinkimam paremti. Guberna
torius John Volpe, viceguberna- 
torius Sergant, attorney gener- 
al E. Richardson ir eilė respub
likonų pažadėjo šioje vakarie
nėje dalyvauti. Lietuviai turėtų 
paremti jaunuolio Karoso kan
didatūrą, nes tai pirmas lietu
vio bandymas. Ypatingai jauni
mas gali jų kartos atstovui pa
dėt. Pirminiai rinkimai bus rug
sėjo 17. Karosas iš respubliko
nų yra tik vienas kandidatas. 
Demokratai esą septyni. Po pir
minių rinkimų liksią tik du ir 
jis respublikonas trečias. Iš tri
jų du bus išrinkti. Taigi, gali 
būti vilties, nors čia ir esanti 
airių tvirtovė. Gintaras Karo
sas PLB seime New Yorke ga
vo pirmą premiją už plakatus 
motorkados metu, kuriuos jis 
turėjo ant savo automobilio. 
Juose buvo žymima rusų oku
pacija ir reikalavimas laisvės 
Lietuvai.

Literatūros vakarą rugsėjo 8 
surengė Lietuvių Enciklopedi
jos leidykla. Programoje daly
vavo svečias iš Australijos — 
Pulgis Andriušis, paskaitęs frag 
mentą—“Audra Kazio galvo
je” ir feljetoną “Pasaulio lietu
vis”. Bernardas Brazdžionis 
iš Los Angeles skaitė apie Vai
dilą Valiūną. Iš Bostono skai
tė: savo humoristiką Antanas 
Gustaitis ir lyriką Stasys Sant
varas. J. Kapočius, Liet. Enci
klopedijos leidėjas, yra pasi
kvietęs iš Australijos Pulgį 
Andriušį ir ta proga visose di
desnėse lietuvių kolonijose or
ganizuoja literatūros vakarus. 
Jis taip pat išleido 4 Pulgio 
Andriušio rinktinių raštų pir
mą tomą.

So. Bostono Lietuvių Pi
liečiu Draugijos mėnesinis susi
rinkimas įvyks rugsėjo 19, ket
virtadienį, 8 vai. vak. savo na
mų antrame aukšte. Draugijos 
statomas keltuvas jau slankio
ja aukštyn ir žemyn. Už poros 
savaičių montavimo darbas bus 
baigtas. Atėję į susirinkimą 
galės pasidžiaugti padaryta pa
žanga, o taip pat atsiskaityti 
už pasiųstas keltuvo fondo lo
terijos knygutes. Jonas Owir- 
ka, vienas iš keltuvo fondo 
stambiųjų rėmėjų, įnešęs 500 
dol.. padarė iš vielų tinklo sta
tinę. į kurią bus supiltos keltu
vo fondo loterijos knygučių 
šaknelės. Statinę pasukus, bus 
ištraukiamos dovanų laimėto
jų pavardės. Traukimas įvyks 
lapkričio 24. Po su.sirnkimo ri
jos valdyba susirinkimo daly
vius pavaišins alučiu ir kavute 
su užkandžiais. —S.K.G.


