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Tironija — daugumos ar mažumos?
Amerikinėje plotmėje kalbama prieš mažumos tironi

Sovietų agresijos grėsmė ima jungti vakarų Europą?

ją, lietuviškoje plotmėje —
James Restonas (N.Y. Times) 

parašė apie tironiją. Anksčiau, 
girdi, daug buvo prirašyta 
prieš “daugumos tironiją”. Bet 
šiandien, kur tik pažiūrime, ma
tome mažumą dominuojant vie
šuosiuose reikaluose ir jėga ap
veikiant daugumą.

Anksčiau, norint aprėžti dau
gumos režimą, konstitucijos tė
vų buvo sąmoningai įvesta fe
deralinė sistema, kai kuriose

prieš daugumos tironiją
Daugumos vardu čia supran

tami “politiniai veiksniai ir di
delė dalis išeivijos laikraščių”; 
kas suprantama mažumos var
du — tiksliau nebuvo apibrėž
ta. Bet sudaromas Įspūdis, kad 
ta mažuma esanti atsidūrusi 
daugumos "tironijoje". Taigi 
PLB seimo kalbėtojas tarp lie
tuvių rado priešingą reiškinį 
nei J. Restonas amerikiniame 
gyvenime.

De Gaulle pažadėjo ginti Vokietiją, bet įspėjo dėl ūkinės bend 
niomenės. Balkanai aliarmuojasi ir rodo noro glaustis

Sovietų agresijos grėsmė te- stos Vokietijos pusėje, jei So- 
bekabo viršum Europos. Sovie
tų grasinimai yra nukreipti 
prieš Vokietiją, raminimai skel
biami Jugoslavijos pusei Bet 
visi žino, ką reiškia sovietiniai 
žodžiai. Ir dėl tų žodžių bei dar
bų Europoje rodosi sujudimas.

Prezidentas de Gaulle rugsė
jo 28 pareiškė, kad Prancūzija

vietai imsis agresijos. Bet su 
tuo pažadu yra susijęs ir įspė
jimas — kad Vokietija nemė
gintų traukti į Europos ūkinę 
bendruomenę Anglijos. Gali bū
ti priimti Skandinavijos kraš
tai, bet Anglija dar ne. Įspėji
mas reikšmingas po Vokietijos 
atstovo pareiškimo, kad Euro-

su 
be

pos ūkinė bendruomenė 
Anglija galėtų veikti ir 
Prancūzijos ... De Gaulle Pran
cūziją tebelaiko bendruomenės 
centru ir nuo tos rolės nelinkęs 
atsisakyti.

Albanija kreipė dėmesį į So
vietų grėsmę Balkanam: rugsė
jo 28 aliarmavo, kad Bulgarijo
je yra sutelktos Sovietų karinės 
jėgos, ir "Bulgarija gali virsti 
agresijos išeities tašku". NorsJ1 • • 1 • i — • agresijos išeities tašku . I\ors

Iki rinkimų dar menuo — mano opth Bulgarija paneigė žinias, Alba- 

mistai —ir gan daug kas pasikeisti.
Nixonas.esąs tikras savo lai

mėjimu ir nesutinka 
televizijos diskusijas 
phrey ir Wallace — 
šininką reklamuoti.
fieldas, kuris rėmė Nixoną kon
vencijoje, dabar priekaištauja, 
kam jis tyli apie savo pozici
ją Vietnamo klausimu. W. Lipp- 
mannas (Newsweek) pasisakė 
už.. .Nixoną. Anksčiau jis bu
vo pasisakęs už Rockefelleri ir j0 4 buvo sutraukęs apie 400, 
jau skelbęs jį busimuoju prezi
dentu.

Nixono antrininkas Spiro T. anketas nuo Wallace daugiau 
Agnew nėra iš laimingųjų pro- nukenčia Humphrey negu Nix- 
pagandoje — nepataiko pakai- onas.
bėti pagal liniją ir jau porą kar- _ Prezidento elektorių bend- 
tų turėjo atšaukti, ką buvo pa- ras skaičius yra 538. Preziden- 
sakęs. tas bus išrinktas, gavęs 270.

Hum|>hrey kalba daug ir, Pagal anketas dabartiniu metu 
kaip vertina N. Y. Post, per- Nixono pusėje esą 315 elekto

rių, Humphrey 46, Wallace 45, 
neapsisprendusių 132.
— Gallupo anketa, daryta rug

sėjo 20-22. rodo už Nixoną 43 
proc. (rugsėjo 3-7 buvo 43), už 
Humphrey 28 (buvo 31), už 
Wallace 21 (buvo 19), neapsi
sprendusių 8 (buvo 7).

— Paryžiuje Amerikos dele
gacija maža turi vilties, kad š. 
Vietnamas norėtų susiderėti su 
LBJ vyriausybe.

leistis i 
su Hum- 

kam prie- 
Sen. Hat-

Humphrey rugsėjo 30 pasi
skelbė sustabdysiąs š. Vietna
mo bombardavimus, jei bus pre
zidentas. Tai Humphrey despe- 
ratinis žygis, kurį jam įkalbėjo 
jo patarėjai — atsiriboti nuo 
Jchnsono politikos.

— Wallace rugsėjo 30 Chica- 
goje būvc priimtas 50,000-100, 
OCO minios. Nixonas ten rugsė-

000.
— Amerikos šiaurėje pagal

rii j a ' pakartotinai savo tvirtini
mą palaikė ir skelbė, kad tai 
esanti grėsmė ir Albanijos teri
torijai. Pasiuntė Bv’garijai pro
testo notą (per tarpininkus, 
diplomatiniai san tykiai nutrū
ko, kai šiemet Bulgarija išvarė 
visus Albanijos diplomatus).

Albanijos pusėje atsistojo ko
munistinė Kinija. Rugsėjo 28 
kom. Kinija įspėjo Sovietus, 
kad kinai eis “petys į petį” 
drauge su albanais, vieninte
liais savo sąjungininkais Euro- 

’ Poje.
Pastebimas prie Balkanų pri-

einančių valstybių artėjimas 
grėsmės akivaizdoje — Jugo
slavijos, Austrijos, Italijos ir 
net Albanijos. To artėjimo kai 
kurie ženklai. — Austrijos pre
zidentas Franz Jonas rugsėjo 
30 išvyko 6 dienom į Jugosla
viją; Italija užtikrino Jugoslavi
ją, kad šiaurinė vakarinė Jugo
slavijos siena gali būti saugi; 
tokiu atveju jugoslavai savo ka
riuomenę gali perkelti prie Bul
garijos sienos; Italija taip pat 
ima remti Jugoslavijos įėjimą 
į Europos ūkinę bendruomenę. 
Pernai Italija pasipriešino, kad 
Austrija būtų priimta į bend- 
ruomęnę. Šiemet jau kita nuo
taika; prieš kelias savaites susi
tarė dėl pietų Tirolio — italai 
pažadėjo vokiškai kalbantiem 
tiroliečiam platesnę autonomi
ją. Albaniją taip pat artina prie 
Jugoslavijos ta pati grėsmė.

— Arkivyskupas Bryan Mc 
Entegart, buvęs Brooklyno vys
kupas, rugsėjo 30 mirė, sulau
kęs 75 metų.

Lenkijos Rapacki—nemalonėje?
Newsweek pranešimu, Lenki

jos užsienių reikalų ministeris 
esąs namų arješte, nes pasisa
kęs prieš invaziją į Čekoslova
kiją. Greitai jis būsiąs viešai 
pasmerktas ir pakeistas kitu.

institucijose filibusteris —gink
las mažumos rankose.

Dabar padėtis pasikeitusi. 
Esą kai kurios mažumos rei
kalauja sau teisių, kurių konsti
tucija nepripažįsta nė daugu
mai — teisės “priversti” (to co- 
erce) daugumai.

Tokiam teigimui prieš “ma
žumos tironiją” iliustruoti au
torius griebiasi pavyzdžių — da
barties gyvenimo faktų: esą 
maža mažuma suparalyžavo N. 
Y. mokyklų veikimą; kita karin
ga mažuma sukliudė Columbi- 
jos universitete studentų regis
traciją; trečia mažuma išvartė 
stalus ir išblaškė bylas New 
Yorko labdaros institucijose; d 
senate
kuoja daugumos norą tvirtinti 
Abe Fortas vyr. teismo pirmi
ninku. Sako, ir Vietnamo karas 
vykdomas mažumos nusistaty
mu (nors tai apčiuopiamai ir 
neįrodoma).

Tokiais ir 
J. Restonas 
teigimą, kad 
mos vartoja 
jėgą savo 
pasiekti".

mažuma filibusteriu blo-

panašiais faktais 
iliustruoja savo 
"ryžtingos mažu- 
politinę ir fizinę

egoistiniam tikslam

žodžiai buvo pa-

Toki samprotavimai turi vie
ną silpną pusę: apibendrina
mos išvados padaromos iš ma
žo skaičiaus reiškinių; dar blo
giau, kai tie reiškiniai parenka
mi vienašališkai turimai tezei 
iliustruot, nutylint kitus, kurie 
tezei būtų priešingi. Tuomet 
samprotavimų išvados gresia 
atitrūkti nuo tikrovės.

Tos silpnybės neišvengė PLB 
seimo kalbėtojas. Jo vienašališ
kas faktų atrinkimas jau suke
lia pirmus abejojimus jo tei
gimais apie daugumos tironi
jos realumą.

Tikrindamas jd suminėtus 
faktus, imi dar labiau abejoti, 
kai kiti liudininkai tuos pačius 
jo suminėtus faktus nušviečia 
kitaip, nei jie buvo pristatyti 
seime.

Dėl ano paskaitininko (ne pa
skaitininkų!), kai kultūros tary
boje mažumos nusistatymas ne
praėjo, tai mažuma iš tarybos 
demonstratyviai pasitraukė ir 
keli jų draugai paskaitininkai 
atsisakė, vadinas, tai buvo ma
žumos boikotas daugumai...

Dėl ano “muzikanto” —ver
tinant jo žygį ir bendruomenės 
reagavimą į jo žygį priminti- 
na: pagerbtina kiekvieno teisė 
elgtis pagal savo sąžinę. Tokią 
teisę turėjo anas “muzikantas” 
— teisę nepaisyti daugumos 
(Vliko, Alto, JAV bendruome-

daug. Tai esanti nepataisoma 
jo nelaimė. Jis sakosi galįs kal
bėti visą dieną, bet klausyto
jai to negali pasakyti apie klau
symą. Esą į tris klausimus jis 
atsakinėjęs net 45 minutes. Jo 
kalbų bendras bruožas — kal
tinti Nixoną, mažiau kalbėti 
apie savo politiką. O svarbiau
sia, kaip daugelis pastebėjo, jo 
vienos dienos pareiškimai ski
riasi nuo kitos dienos. Jis ža
vėjosi paskutinėm dienom pa
imti naujus patarėjus, kurie 
Vietnamo politiką sėkmingai iš
spręs taikos naudai. Pasirodė, 
kad toki patarėjai yra ne kas 
kitas, kaip nuo LBJ pasitraukę 
A. Goldbergas ir tpaskiausiai 
Bali. Pastarasis perėjęs dirbti Į 
Humphrey štabą. Jis žinomas 
kaip “balandinės” politikos ša- į Ocean Hill-Brownsville grą- 
lininkas ir mano, kad Nixonas žinti prieš vietos administrato- prieš keletą dienų Jewish Press 
užsienio politikai būsiąs kata
strofa.

J. Reston (NYT), vertinda
mas, kad viešoji opinija yra 
prieš Humphrey, istorija prieš 
jį, ragina pasitikėti jo antrinin
ku šen. Muskie, kuris ir propa
gandoje gerai reiškiasi.

New Yorko mokyklų sistema: mokiniai 
mokytojų globoje, mokytojai — policijos

New Yorke mokyklos pradė
jo veikti nuo spalio 30, majo- šės prieš mokytojus. Mokytojų 
ro Lindsay įsakymu. Mokytojai

tėbesaugoja, kad nekiltų riau-

federacija jaučiasi nugalėjusi, 
ir Shanker giria Lindsay. Dar

— Graikijoje rugsėjo 30 bal
savimas 94 proc. patvirtino nau
ją konstituciją. Graikija dabar 
turės pagrindo prašyti, kad 
Amerika atnaujintų karinę pa
galbą, kurią ji buvo nutrau
kus po 1967 balandžio 21 per-

v r- * ■ i- "j- t • L ' * -i - v. versmo,naus McCoy valią, šimtai poli- vadino Lindsay pataikaujančiu
cininkų pirmą ir antrą dieną negram.

Mm gėda- dėl mokyklų streiko užkulisių

VVallace naujos paramos su
silaukė iš auto unijų. N. Y. 
Post skelbia, kad pagal anketą

sakė už Wallace. 14 už Hum- 
phrey, 10 už Nixoną, 1 už Mc 
Carthy ir 5 neapsisprendę.

Murray Kempton N-Y. Post 
rugsėjo 26 į New Yorko mo
kyklų streiką pažvelgė iš kitos 
pusės — iš sąmokslo sukomp
romituoti decentralizaci jos sis
tema. Man gėda — sako Kemp- tas) darė viską, kad Ocean Hill

narių 20^pasi- ton _ dėl savęs dėl NY. Ti
ri.. mes ir ięUri0 kito šio mies

to laikraščio, nes tiksli Ocean

— Portugalijoje rugsėjo 27
— George Bali pasitrauki- ministerio pirmininko pareigas 

mas iš atstovų J. Tautose pa- formaliai perėmė Marcelo Cae- 
Čiam prezidentui buvusi staig
mena. Jis buvo ten paskirtas 
tik nuo balandžio mėn. Jis pasi
traukė į Humphrey štabą, kaip 
sakosi, norėdamas sulaikyti 
Nironą nuo Baltųjų Rūmų. Į jo 
vietą prezidentas tam pereina
majam laikotarpiui paskyrė sa
vo seną draugą The Washing-
ton Post bepasitraukiantį redak- lio 1 visoje Amerikoje pradėjo 
torių, 64 metų, James Russell streiką, nutrūkus derybom dėl

tano. Salazaras 15 dienų tebė
ra be sąmonės.
— Vokietija laikėsi lig šiol 

labai neutraliai Amerikos rin
kimų atžvilgiu. Dabar privačiai 
daugiau pasitikėjimo rodoma 
Nisonu — esą jis daugiau dė
mesio kreips į Europą.
— Uostų darbininkai nuo spa-

decentralizacijos mėginimas ne
pasisektų. o paskui, kai jau su
manymų jam pritrūko, švilpte
lėjo Shankeriui, mokytojų fede
racijos pirmininkui.

Kempton tvirtina, kad Do- 
novan ir švietimo vadyba sie
kė įrodyti, kad decentralizaci
jos planas yra netikęs. Užuot 
padėjęs jį vykdyti, jam kliudė. 
Kai Ocean Hill norėjo išrinkti 
tėvu švietimo valdybą, jis at
sisakęs duoti tėvų adresus, 
esančius švietimo valdyboje. 
Kai teko adresus rankioti iš vai
kų ir ne visus tėvus pasiekti, 
tai skelbė jau, kad tėvų išrink
tas organas neatstovauja vi
siem tėvam.VViggins, ne diplomatą. naujos sutarties.

Restono 
skelbti rugsėjo 20. Pora savai
čių su trupučiu prieš tai tame 
pat New Yorke buvo PLB sei
mas ir penkmečio kryptį skel- 
biančioje kalboj buvo priekin- nės centr0 valdybos JAV bend- 
gas nusiskundimas apie santy. raoroeDės tarybos chicagos 
kius tarp daugumos ir ma- a,stovųi apeliavimo bei aiškini- 
žumos” lietuvių bendruomenės m0 ir su krepšininkais išvykti 
gyvenime (kartais terminai bu
vo pakeičiami į “valstybinin
kus” ir “tautininkus”, kartais 
į “valdžią” ir jos “opoziciją”). 
Šioje kalboje buvo pasisakoma, 
(jei vartosime Restono termi
nus), prieš daugumos tironiją, 
taikomą mažumai. Ir PLB sei
me šis pasisakymas buvo remia
mas gyvenimo pavyzdžiais: esą 
daugumos politiniais sumeti
mais buvo pašalinti paskaitinin
kai, turėję kalbėti kultūros kon
grese; esą buvo blokuojamas da
lyvauti seimo koncerte Čiurlio
nio ansamblio “tautinei draus
mei nusitaltęs” muzikantas; 
esą daugumos paneigiama kul
tūrinės kūrybos reikšmė ir pir
menybė atiduodama politinei 
veiklai, o iš kultūrinės kūrybos 

kariuomenė parei- reikalaujama angažavimosi ko-

— Respublikonai, kad gautų 
daugumą Atstovų Rūmuose, tu
ri gauti papildomai dar 31 at
stovą. Bet jie tikisi daugiausia 
10. Senate daugumai laimėti 
reikia 14 naujų senatorių.

— J. Tautę šioje sesijoje Ka
nada atsiuntė savo delegacijoje 
Seserį Ghilaine Roųuet, Mont- 
realio kolegijos filosofijos sky
riaus direktorę. Tai pirmoji vie
nuolė J. Tautose.

— Vidurinių rytų klausimai 
persikelia į New Yorką. čia at
vyko valst. sekr. Rusk. Su juo 
susitiks Izraelio užsienių min. 
Eban. Atvyko taip pat Sovietų 
min. Gromyko ir Egipto bei 
Jordanijos užsienių ministeriai.

— Sovietų lėktuvnešis Mosk-
va jau Viduržemio jūroje. Pa
stovi jo vieta Aleksandrijos 
uostas Egipte. Jame laikosi he
likopteriai.

— Sovietų Zond 5, kuris ap
skrido mėnulį, nusileido ne taip 
jau laimingai, kaip buvo skelb
ta. Paaiškėjo — jei jame būtų 
buvęs žmogus, jis būtų žuvęs.

— Amerikos karinė vadovy
bė mano, kad kariuomenė iš 
Vietnamo galės palaipsniui 
trauktis tik po 12-18 mėnesių. 
Ligi tol turi būti paruošta P. 
Vietnamo
gom perimti.

Hill patirties istorija tebuvo pa
rodyta Richard Kamp Inter- 
play laikrašty rugsėjo nr. Karp 
nepalieka abejonės — Dono- 
van (švietimo superintenden-

vai dėl laisvės ...

į Lietuvą. Tačiau bendruomenė 
turi taip pat teisę atsisakyti 
nuo eksponavimo savo iškilmė
se to, kuris tos bendruomenės 
norus demonstratyviai ignoruo
ja. Pavyzdį analizuodamas to
liau prisimeni ir tai, ką Resto
nas pavadino “mažumos politi
ne bei fizine jėga savo egoisti
niam tikslam pasiekti” — nes 
Čiurlionio ansamblio vadovybė 
raštu užtikrino seimo rengimo 
komitetą, kad atvyks be minė
to nario ir kontraversos bus iš
vengta, o padarė priešingai. 
Tai jau metodas (pasižadėti ir 
pažadą laužyti) tų, prieš kurių 
veiksmus ketvirtis šimtmečio 
šaukiamės pasaulio reakcijos. 
Vargiai jis tinka bendruome
nės naujo penkmečio praktikai, 
(čia galima pridėti, kad to pa
ties ansamblio vadovybė raštu 
šaukėsi į kaikuriuos autorite
tus, kad užčiauptų lūpas ir Dar
bininkui!). Tai jau mažumos 
“tironija”.
Teigimas, kad daugumos spau

dimo dėka primenybė atiduoda
ma politinei veiklai, o kultūri
nė nustumiama į antraeilę rolę 
ir t.t. — ne visus įtikina. Tie. 
kurie nepastebėjo, kad “veiks
niai” sutartinai panašius reika
lavimus skelbtų, yra pastebėję 
kitokių gyvenimo reiškinių;
premijuojama ne politinė 
veikia, bet kūrybinė. Ir au
gančio Lietuvių Fondo procen
tinės sumos eina kultūrinei 

iklai remti.
Ar ne dėl tokio PLB seime 

iškeltų faktų vienašališkumo 
spaudoje pranešimas buvo va
dinamas kontraversiniu?

Pateiktuose PLB seimui fak
tuose kiti turėjo pagrindo Įžiū
rėti mažumos tironijos roižki- 
nius, o PLB kalbėtojas skyrės 
nuo Restono tuo. kad pastarasis 
mažumos tironiją smerkė, o 

dr. A. Butkus, dr. A. Klimas, dr. V. Majauskas. kalbėtojas panašios m3ŽU-
Niiotr. v. rikxttinsko mos tironijai skelbė apologiją.
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Dr. A. Damušio 60 mėty sukaktis

GREEN CORNER RESTAURANT — Frances C. Saldukas savininkas. 
Jauki vieta maloniai praleisti teik*. Į čia vietos lietuviai sueina pasikal
bėti, pasivaišinti. Pravažiuojantieji ar atvykusieji į VVatertury, sustoję čia 
sutiks saviškį. Įvairiausi vietiniai ir importuoti gėrimai. 34 Green Street, 
Waterbury, Conm, Telef. (203) 754-9995._____________ __________________

Gyvenimas eis, ir tavo aukos niekas neprisimins..
PARDUODAMA VAISTŲ LABORATORIJA ir ofiau. Plačiai žinomi vais
tai tai Mostta ano reu—etltmo. T atai pelninga įmonė. Rašyti: P. Deken, 
North 8ta., PjOl Box 9112. Newark, NJ. 07104. ________

ttRElTOJl PAGALBA. Nenutaaatak. gausi pagalb*. Ilgai laukti vaistai 
nuo FMMnntiimniį notai, tagų nutirpimo ir skaudėjimo jau gaunami. Tai 
OekMta mostiL dabar nritainia “Ree-Leef Rub”. Dėtatės: 4 uncijų 3 dol., 

■ S unc|>i| 3 doL FerajunHmMi pridatama 5Of. Kreiptis: Royal Products, North 
Sta., P.O. Bok 9112, Newark, NJ. 07104, arba į Darbininko administraciją, 
910 Willoughby Avenue, Brooklyn, N.Y. 11221. ■ t ■

CEMENTO, REZISTENCIJOS 
IR KALĖJIMŲ LAIKAI

A. Damušis yra tipingas ne
priklausomos Lietuvos auklėti
niam savo mokslinio pasiruoši
mo eiga. Kauno universitete

ris duodąs žinių iš Jungtinių 
Amerikos Valstybių ir D. Brita- 

. nijos radijo transliacijų;
ctantaV tec‘hnotogi“ą“”taįį ...h**?“™ ^j.e
1934 inžinieriaus laipsniu, stu
dijų gilinti išvyko 1937-8 į Ber
lyną, Frankfurtą. Daktaro laips
niui disertaciją vėl įteikė Lie
tuvos universitetui — “Aliumi
nio geležies deginių įtaka port- 
landcemento susitraukimui”. 
Daktaro laipsnis suteiktas 1940.

Dėmesys cementui nepalei
do Damušio ir savo praktine 
puse. Drauge su savo profe
sorium P. Jodele ėmėsi aprū
pinti Lietuvą savu cementu, or
ganizuoti cemento fabrikus 
(apie tai paskiau žodį duosim 
pačiam A. Damušiui). Bet pa
čioj darbo pradžioje lietuviš
ką cementą organizuojant, už
griuvo 1940 Sovietų okupacija 
ir visą gyvenimą išmušė iš kū
rybinių vėžių. Jau plačiai žino
ma, kaip A. Damušis tada buvo 
vienas iš pagrindinių rezisten
cijos organizatorių, ypačiai tarp 
akademinio jaunimo; kaip 1941 
birželio 23 vykdė sukilimą 
prieš okupantus; buvo laikino
sios vyriausybės narys pramo
nės reikalam; kaip nesusigun
dė nė antrajam okupantui ko
laboruoti ir nepriėmė jam siū
lomo “patarėjo” (Rato) pareigų 
naujajam okupantui paneigus 
Lietuvos nepriklausomybės rei
kalavimus; kaip pagaliau Da
mušis perėjo į pogrindinę re
zistenciją. Jis rezistavo Lietu
vių Fronto pogrindžio avangar
de. Nuo 1943, kai buvo sutar
tas Vyriausias Lietuvos Išlais
vinimo Komitetas, jame Da
mušis Lietuvių Frontui atstova
vo. Tie visi dalykai yra apra
šyti plačiau knygose (Sūduvis, 
Vienų vieni, A. Budreckis^'Li- 
thuanian National Revolt 
1941).

Bet komitetas tegavo reikš
tis pusmeti. Jo nariai gestapo 
buvo išaiškinti ir-vienas po ki
to 1944 gegužės-birželio mėn. 
suimti. Atkreipiam labiau dė
mesį i tą mažiau žinomą “pel
ną” už rezistencijos auką, kaip 
tai pasakoja pats A. Damušis:

“Vokiečių gestapo (slaptosios 
policijos) buvau suimtas 1944 
birželio 16 ir prijungtas prie 
kitų anksčiau suimtų Vliko na
rių grupės.

• “Suėmimo priežastis buvo to-

su lietuvių rezistencijos vadu 
Juozu Ambrazevičium;

(5) Vliko ryšys su iiet. rezis
tencijos kariniu sektorium ei
nąs per mane, ir aš esu nuo
latiniame ryšyje su gen. S. Raš
tikiu, gėn. St. Pundzevičium, 
pulk. dr. J. Vėbra ir kt.

“Gestape Kaune buvau tar
domas iš Čekoslovakijos atsiųs
to gestapininko Rauch ir kau-

niškio vokiečio HeMke. Jie 
man pranešė, kad jų turimais 
daviniais taria jausti, kad ant 
pečių galvos aš jau neturįs. Bet 
kadangi jie žiną, kad aš mylįs 
savo šeimą ir esąs prisirišęs 
prie jos, tai jie man duoda pro
gą: jeigu išduosiu 10-12 Lietu
vių Fronto vadovaujančių asme
nų ir nurodysiu “Į Laisvę” re
dakcijos žmones, jie darysią vis
ką, kad likčiau gyvas. Ragino 
nevaidinti didvyrio, bet žiūrėti

Ruotr. V. MaželioDr. Adolfas Damušis kalba ateitininkų Reino konferencijoje 1947 m.

KUKLUS A. MILUKO PRAŠYMAS TĖVUI LYONS, S.J.
• » v • -l e Ą / -. .

Apie jį laikrašty Twin Girele pasakoja pat^ Lyons
Tėvas Lyons savo

“Views the News” (Twin Gire
le rugsėjo 22) aprašė Alfonso tinėje, cukraus fabrikų 
Miluko istoriją.

“1944 pavasariop, kai jau ku
rį laiką veikė radijo ryšys su 
Švedija, Vlikas buvo nutaręs 
siųsti ten vieną kariškį kaip ry
šininką ginklų užpirkti, kurių, 
manėme, būsime reikalingi, šis 
pasiuntinys buvo suimtas, kai 
bandė laivu iš Estijos keltis į 
Suomiją. Tardymo metu jis iš
davė savo tiesioginius ryšinin
kus, o pastarieji išskaičiavo 
visus Vlike esančius asmenis, 
net naiviai nurodydami, kas 
kuriam pogrindžio vienetai at
stovavo, nors buvome pasiža
dėję jokiu būdu Vliko sudėties 
niekam ir niekad neišduoti.

Prūsijos Insterborgo kalėjimą, 
iš ten per Karaliaučių į Allen- 
stetną, po kelių savaičių iš ten 
per Tiraną į Landsbargą prie 
Warthe. čia išbuvome apie 
pusšešto mėnesio. Bolševikams 
artėjant mus perkėlė- į Berlin- 
Tegel kalėjimą. Po dviejų sa
vaičių 1945 vasario 10-11 laivu, 
paskiau traukiniu išvežė Į Bay- 
reutho kalėjimą prie Čekoslo
vakijos sienos.

“Mus kaltino sunkiausiu 
“hochverrat” nuostatu, ir bu
vome ‘volksgericht’ žinioj, tai
gi pačių didžiausių kalinių ka-

jautis eis ir be tavęs, ir tavo 
aukos niekas nepriomms”.

“Tada tikrai jaufiau, kad ma
no galva jau nebeilgai bus ant 
pečių, tad skubinausi ja nau
dotis ir nieko neišdaviau, tuo 
vykdydamas Lietuvių Fronto ir 
anksčiau Lietuvių Aktyvistų 
Fronto nusistatymą. Atsisakiau 
net minėti ar patvirtinti Vliko 
narių pavardes, nors tardytojas 
man jas suminėjo visas, išsky
rus vieną, neva remdamasis ki
tų parodymais. _____ ___

Frontui su bolševikais pa- tegorij?je“lš kalėjimo tavom 

varomi Į sunkiuosius darbus, 
kai buvome Landsberge, o pas
kiau Bayreuthe. Tegalėjome 
dirbti tiktai lauke, ne po sto
gu. Pūgų ir atolydžių metu 
dažnai peršlapę drabužiai užšal
davo ant mūsų kūno, jų išsi- THEODORE VVOLINNIN, INC. — E. Joseph Zebrowski, laidotuvių direkto- 
džiovinti negalėjome, nes celės 
buvo nekūrenamos. Bet jeigu 
kita diena buvo kiek saulėta, 
drabužiai išdžiūdavo, ir mes 
atgydavome.

“Nesitikėjome išsilaikyti per 
žiemą. Jaučiu, kad tą žiemą 

? Landsberge išlikau gyvas dėka 
mano žmonos, brolio ir drau
gų, kurie sudarė ryšį per vie
ną įmonės meistrą, priskirtą 
prie mūsų kalinių grupės; jie 
agr. B. Gaidžiūnui ir man per
davė kiek maisto. Sunkiau
siais žiemos mėnesiais tai buvo 
tokia parama, be kurios tikrai 
nebūčiau galėjęs išlaikyti.

“Bayreutho kalėjime duonos 
davinį sumažinus iki 125 gra
mų dienai, pradėjome silpti ir 
tinti. Dr. J. Vėbrą iš darbo tu
rėjome vesti jau už parankių. 
Aš pats irgi pradėjau atsilik
ti nuo kolonos. Bet galų gale 
1945 balandžio 14 atėjo išsi
vadavimo valanda, Jungtinių 
Valstybių armijai ujėpuis Bay-

J. B. SHALINS-SALINSKA8 — 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.

RIMOS 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 Union 
Avė., Brooklyn, N.Y. Telef. EV 4-4952

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

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

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

rius. Moderni koplyčia. 123 E. 7th Street, New York, N.Y. GR 5-1437.

VAITKUS FUNERAL HOME. Notary Public. 197 Webster Avė. Cambridge 
Mass. Pranas Vaitkus, laidotuvių direktorius ir balsainuotojas. Moderniška 
koplyčia šermenims dykai. Aptarnauja Cambridge ir Bostonų. TR 6-6434.

FRANK J. VOGEL laidotuvių direktorius — McCue Funeral Home. Koply
čios galimos, kur tik reikalingos. 395 Autumn Avė., Brooklyn, N.Y. 112U8; 
teL 277-5604.

SIMONSON Funeral Home — Kilnus patarnavimas nuo 1887 metų; kuo 
galėdami patarnaujame minėjimuose. Skambinti 847-0300, Wm. H. Simon- 
son, direktorius. Laidotuvių įstaigos: 119-04 Hillside Avenue Richmond Hill, 
N.Y.; 97-01 lOlst Avenue Ozone Park, N.Y.

KARLONAS FUNERAL HOME — 280 CHESTNUT STREET, NEW 
BR1TAIN, CONN. TeL BA 9-1181.

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

N. F. VVALKER, Ine. Laidotuvių direktoriai. Daug vietos automobiliams 
statyti. 87-34 80th Street Woodhaven, N. Y. 11421, (2112) M1 2-4343 ir 
2039 Merrick Avė. Merrick, N.Y. 11566 (516) FR 8-0303.

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

skilty sas vedė ir turėjo du sūnus. Jis Praėjo aštuoneri metai šiame 
dirbo Kaune, tada Lietuvos sos- f .......

admi- vo žinią apie jį per minėtą Phi-

“Philadelphijos piliečiai’ Pa
dėkite mano draugui, jis yra 
jūsų miesto pilietis! Pavojuje 
yra jo gyvybė! Jis vadinasi Al
fonsas Antanas Milukas, gimęs 
1911 Philadelphijoje”. Tokis 
laiškas buvo paskelbtas Phila
delphijos Evening and Sunday 
Bulletin. Jis buvo rašytas Loth- 
er Sieber iš Vokietijos pora die
nų po to, kai jis ištrūko iš So
vietų belaisvių stovyklos ir per 
sieną atsidūręs Frankfurte 
1956 vasario 1...

“Mes dažnai girdime — rašo 
Lyons—apie šimtus Amerikos 
piliečių anapus geležinės už
dangos, dėl šiokios ar kitokios 
priežasties pakliuvusių į sovie
tines belaisvių stovyklas. Gal 
būt. kad jų yra “šimtai”, dėl to 
mūsų jautrumas atbunka. Bet

kaip John Nobte iš Detroito ar 
kaip Alfonsą Miluką iš New 
Yorko — abudu gimusius Ame
rikoje, abudu kalintus Sovietų 
Sąjungoje, gauni gilų Įspūdi,

“Nuo gegužės pabaigos slaps- kokis yra raudonojo režimo 
čiausi. Birželio viduryje slapta “teisingumas”. Tai teko patžr- 
aplankiau savo šeimą, persike- ti, kai pereitą savaitę p. Milu- 
lusią iš Kauno i Panemunę. 
Ten ir buvau suimtas.

“Saugume buvau apkaltintas Toliau Lyons atpasakoja A. 
šiais punktais. Esą:

ladelphijos Bulletin laišką. Ta
da Amerikos atstovybė paspau
dė, kad jis būtų išleistas iš dar
bo stovyklos, bet kai jis mėgi
no išvykti į Ameriką, jam bu
vo pasakyta grįžti atgal į Lie
tuvą ir iš ten mėginti Ameriką 
pasiekti. Lietuvoje komunistų 
pareigūnai jam pasakė — nelei
sią, nes jis papasakosiąs Ame
rikoje, “ką mes čia veikiame”. 
Kitais metais, 1957, jis gavo pa
są, bet po ketvertų metų, 1961, 
paso terminas baigėsi dar 
prieš Sovietam duodant išvyki
mo vizą. Jis buvo paskelbtas 
esąs be pilietybės. Tik po 9 me
tų pastangų jis gavo pagaliau 
leidimą išvykti. Tuo tarpu jo 
žmona divorsavo, ir jis neteko 
ryšio su savo vaikais, kurių 
vienas jau buvo pašauktas į ru
sų kariuomenę.

“Alfonsas Milukas dabar da
lyvavo trečiajame Pasaulio Lie
tuvių seime New Yorke, kuria
me ir aš buvau kviestas kalbė
ti. Jis palieka gilu įspūdi vyro 
su ramiu gilumu, kuris neša sa
vo sunkų kryžių be nusiskun-

jo Įsakvrr.us slaptajai policijai dimų. Jis yra dėkingas Dievui, 
suiminėti piliečius vien dėl to. kad išgelbėjo jį iš mirties nas- ti, tad supirktų grūdų

užėmė 
naciai

nistracijoje.
“Lietuvą Maskva 

1940. Paskui ją perėmė 
ir laikė iki 1944, kada rusai
vėl grižo. Jo tėvai, broliai ir se
serys pasitraukė — geriau gy
venti su naciais, negu su so
vietine okupacija. Bet jis pats 
jautė, kad rusai buvo mūsų 
sąjungininkai ir bus geriau pa
silikus. Jo šeima grižo į Ame
riką jau po karo, o jis 1948 
vasario mėn. buvo rusų suim
tas. Be jokio teismo buvo pa
smerktas 25 metam kalėjimo 
ir išsiųstas į Rusijos vergų 
darbo lagerį netoli Arktikos, 
kur sniegas laikosi nuo rugpiū- 
čio pabaigos iki birželio pra
džios. Pradžioje darbo stovyk
las komunistai buvo įsteigę 
bausti tiem, kurie laisvai kal
bėjo — tokių buvo 20 miL. 
kaip vertino senato komisija. 
Bet kai stovyklos buvo Įreng
tos. Maskvai pasirodė pelninga 
turėti stovyklas su milijonais 
darbo vergų, nepaisant ar jie 
kada nors kritikavo komuniz
mą ar ne Maskva tik siuntinė-

“Iš kalėjimo išėjęs tesvėriau 
48 kg. Po dviejų savaičių pa- 

^kijotėyai^ga- gimėme Wuerzburge įsikūrusi 
po keturių dienų vykau 

pas savo šeimą, radau juos vi
sus gyvus ir sveikus prie Alpių 
kalno papėdės, Allgau miestely
je” (Į Laisvę 1958 Nr. 16-17).

TaF'buvo A. Damušio ant
ras gyvenimo bei veiklos laiko
tarpis: okupuotoje bei rezistuo- 
jančioje Lietuvoje. Amerika jau 
yra trečias jo veiklos baras 

(Bus daugiau)

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 
sąžiningai pagal susitarimą už labai prieinamą kainų. TeL (516) AN 1-2864.

VYTAUTAS MAŽELIS, fotografas — vestuvės: spalvota ir juoda balta (ga
li vykti ir į kitus miestus), portretūra, meno darbų nuotraukos ir kiti foto 
patarnavimai. 422 Menahan SL Ridgewood, N.Y. 11237; TeL HY 7-4677.

VYTAUTAS BELECKAS, sav. Winter Garden Tavem. 1883 Madison SL, 
Ridgewood, N.Y. 11227, EV 2-6440. Salė vestuvėms ir kL pramogoms. Be 
to, duodami polaidotuviniai pietūs. Pirmos rūšies lietuviškas maistas priei
nama kaina

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.

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, III. 60629, (312)) 476-2242

kas užėjo į Twin Circte ir pasa
kojo savo pergyvenimus”.

KdomziNtoje lietavoje
GRŪDAI IŠ SOVCHOZŲ 

IR KOLCHOZŲ
Ligi rugsėjo 7 dienos kol

chozai ir sovehozai Lietuvoje 
patiekė valstybės grūdų supir
kimo punktams 178 tūkstan
čius tonų grūdų. (Tiesa, ‘68/ 
210). Grūdų supirkimas dar tę
siamas, nors planuotasis supir
kimo kiekis jau peržengtas.

Grūdų supirkimas ir miestų 
(bei kariuomenės) duona aprū- 

- pinimas dabar Lietuvoj yra So
vietų Sąjungos monopolizuotas. 
Lietuvoje supirkti grūdai var
tojami ir Lietuvos ir “broliškų 
respublikų” gyventojam maitin- 

dalis 
suvartojama vietoj, dalis “eks
portuojama” toliau Į rytus. Pa
žymėtina, kad dabar ir Lietu
vos žemdirbių daugumas maiti
nasi “valdžios kepta” duona.

Nors sovietinė statistika tei
gia, kad pastaraisiais metais 
grūdų derliai Lietuvoj esą ge
resni kaip priešbolševikiniais 
laikais, bet pastebėtina, kad, 
pavyzdžiui, 1935 metais, iš 
mažesnės teritorijos (be Vil
niaus krašto) Lietuva vien Į už
sienius eksportavo 162 tūkstan
čius tonų grūdų, visiškai paten
kinusi savo žmonių ir gyvulių 
maitinimo poreikius. (Elta)

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.

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

S4G MAISTO KRAUTUVE. Antanas Vaitkus, vedėjas. 84-09 Jamaica Avė. 
Woodhaven, N.Y. 11421, VI9-5077; 340 Grand St. Brooklyn, N.Y. 11211, ST 
2-4329. Papigintom kainom priimame užsakymus vestuvėms ir pobūviams. 
Pristatom į namus liet, skilandžius, sūrius. We take aU orders special price 
for Weddings and Parties. Home-made Bologna.

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 
Eurepų. Užeikite ir įsitikinsite!_____________ .____________________ -

RICHMOND HILL DORAN'S FLORI8T, Ine. 126-15 Liberty Avenue Rich- 
mond Hill, N.Y. 11419, TeL 641-9441 - MI1-7702. 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 — 
Jota Doran ir AUce Zupko, kuri kalba lietuviškai ir maloniai patarnauja.

kad jai buvo naudinga turėti 
kalėjimuose darbo jėgą.

“Milukui nebuvo leista pra-

ru. dėkingas anam savo drau
gui belaisviui, kuris parašė 
laišką į Philadelphijos laikraš
tį; dėkingas, kad jis turi vyriau-

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

Miluko istorija. Ją pakartoja™ nešti savo šeimai, kas buvo nu
li) Vlike atstovauju nelega- iš dalies dėl to, kad jo istorija “Aš tiesiog dingau be ži

liai .katalikų grupės pogrindžio atstovauja šimtam tūkstančių “»s”, sakė jis. Jam buvo leista 
organizacijai Lietuvių Fron- mūsų pažįstamą bei artimų as- parašyti per metus du laiškus, 
tui ir esu Vliko vicepirminin- menų. Iš dalies ir dėl mterpre- Vieną jis parašęs savo šeimai, 
kas; tacijos, kurią trumpais saki- kitą Amerikos atstovybei Mask-

(2) mano žinioje yra Lietu- niais duoda Tėvas Lyons ...
vių Fronto biuletenis, kuris 
orientuoja pogrindžio vadus, ir 
kad, be to. aš dar palaikąs ry- delphijoje 1911 — vyriausias iš skirtas prie sunkiųjų darbų geležinės uždangos, kurie yra
šius su pogrindžio laikraščio septinių vaikų Jo tėvas, spaus- anglies kasykloje Urale. Sun- kiekvienas savaip
“I laisvę” redakcija, kuri kurs
to lietuvius prieš vokiečius:

(3) esu tarpininkavęs tarp 1921, šeima išvyko į Lietuvą, 
Vliko ir Lietuvos užsienio at- katalikišką kraštą, kuris tapo 
stovybiii ir greičiausia su aukš- laisvas po daugelio svetimos 
tųjų dvasiškiu pagalba per ma
ne ateina Eltos biuletenis, ku- tuvos universitetą 1931, Alfon- tės dienas Philadelphijoje.

langas, kad jo sveikata bent iš

nemokamai.

“Jis reiškė vieną prašymą—veje, bet, kaip jis paskiau pa- “Jis reiškė vieną prašymą— 
tyre, laiškai niekad nepasiekė kad mes kartais truputį pasi- 

Alfonsas buvo gimęs Phila- savo adresatų. Jis buvo pri- melstume už visus tuos anapus

DOVANŲ SIUNTINIAI Į LIETUVĄ — Mes siūlome nepalyginamą patar
navimų. Firma Union Tours egzistuoja nuo 1931 m. Per tuos praėjusius 36 
metus nei vienas siuntinys nebuvo grąžintas ir nei vienas nežuvo. 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 
pasirinkimų įvairių siuntiniams daiktų — geriausių siuntiniui ir tai pigiau
siomis kainomis; pas mus gausite visko, ką tik jūs norėsite siųsti draugams 
ir giminėms. Reikalaukite mūsų nemokamų katalogų — UNION TOURS 
1 East 36th St. New York, N.Y. 10016. Aplankykite mūsų skyrius: Chicago, 
III. 2219 W. Chicago Avė. 60622; Los Angeles, Calif. — 344 North La Brea 
Avė. 90036.

Įkalintas, 
kus darbas, blogas maistas^ pa- kiekvienam yra atimta teisė iš
kirto palaipsniui jėgas, ir buvo pažinti Dievą, kiekvienas ne- 
periodų, kada jis netekdavo at- tekęs pagrindinių žmogaus lais- 
minties. Dažnai dabartis būda- vių. “Kodėl to neįstengia su- 
vo dingus, ir jis tegalėdavo pri prasti daugelis liberalų?” klau- 

priespaudos metų. Baigęs Lie- siminti tik laimingąsias vaikys- sė jis. Aš nežinau. Ar jūs tai 
žinot?" — baigia Lyons.

tavininkas, buvo imigrantas iš 
Lietuvos. Po dešimties metų.

— Atstovę Rūmuose nuo 
1825 metų nebuvo renkamas 
prezidentas.

Tel. (212) 441-3110 / 696-7743
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910 WILLOUGHBY AVĖ. 
BROOKLYN. N. Y. 11221 Mūsų kultūrinio penkmečio planas

Bent kiek peržvelgę mūsų 
■ THE WORKER <tiu*ay franciscan fathers lietuviškosioskūrybos princi- 

__ ■» 1M pus, galime pereiti prie konkre
tesnės dalies, prie plano sekan
čiam kultūriniam penkmečiui 
apmąstymo. Vadinu tai tik 
apmąstymu, nes, s a v o s ios 
valstybės neturint, įstatymu 
tvarkomosios galios niekas ne
turi, nebent reikalas liestų tik 
pačią Bendruomenės organiza
ciją. Laimingu atveju trečiasis 
kultūros kongresas įvyko tais 
pačiais (nekalendorine prasme) 
metais, kaip ir PLB seimas. 
Todėl šioje vietoje tenka tik pa
sižiūrėti į svarbesniuosius kul
tūros kongreso nutarimus, lie-

mi oujuao* AMERIKA. LDR ergsnę DARBININKĄ ► LIET. ŽINIAS

LalkrattJ tvarko REDAKCINE KOMISIJA.
_ r—poaieocltoo redakcija taiso savo nuožMlre. Nanaudc
saugomi ir gražinami autoriams prašant. Pavarde pasirašyti straipea 
Urelžkia redakcijos nuomonę. Už skatbimg turini Ir kalba redakc

Šv. Pranciškaus stigmos
troškimu, iš neapykantos ir gai
lesčio, širdis, kuri kenčia ir 
džiūgauja dėl medės.

Tose penkiose kiaurymėse 
yra atvaizdueti ir pasverti žmo
gaus gyvenimo tarpsniai ir es
miniai pasiryžimai, kurie per
šviečia Asyžiečio liesus sąna
rius: žmogaus kraujo lašeliai į 

“Dievo kraujo knygą.
rodė jo 
ryši su *-•

negalėjo

Šv. Pranciškaus stigmos nėra 
vien tiktai atviras, neginčyti
nas jo šventumo susiderinimo 
su Kristumi įrodymas, žaizdo
tas maldininkas, slampinėjąs 
stačiomis Vernos pakriaušėmis, 
liepsnodamas meile, tikrai bu
vo vertas tų penkių paraudu
sių antspaudų, kurie 
kaskart vis tobulesnį 
Dievu.

Bet tai nebuvo ir
būti vien tiktai jo asmeninė 
malonė. Tos penkios žaizdos 
buvo taip pat kūniški ženklai 
visų žmonių, tuo metu Pran
ciškaus atstovaujamų, dalyva
vimo Kristaus aukoje ir kan
čioje. Tikrosios Nukryžiuotojo 
žaizdos reiškia begalinę Dievo 
duoklę žmonėm atpirkti; Pran
ciškaus gi žaizdos yra žmonių 
dalyvavimo dieviškoje kančio
je ženklai, žmogaus atsiliepi
mas — nebe žodžiais ar raštu, 
bet Įspaudu jo kūne — Į di
dįjį Sūnaus kvietimą. Nuo to 
momento šventame Prancišku
je kraujuoja visa išpažistančio- 
ji krikščionybė.

Kaip Kristus buvo permalda
vimo tarpininkas tarp Tėvo ir 
jo vaikų, taip ir Pranciškus bu
vo pastatytas — stigmų dėka 
— tarsi pagalbiniu tarpininku 
tarp Kristaus ir nusidėjėlių.

Mūsų atžvilgiu atpirkimas ne
galėtų būti tobulas, jei žmonės 
linksmai nepriimtų bent dalies 
tų visų kančios pervėrimų, ku
rie jiem atitenka. Krikščionys 

kankiniais pradedant — 
yra prisiėmę pasiaukojan- 
ir pasišvenčiančio bendra- 

bet, arh-

A. Rinktino, Kanados Liet. Bendruomenes pirmininko, lė kelet4 receptų; skirti spe- 

paskaita PLB III Seime New Yorke (2)

čiančius viso pasaulio lietuvių 
interesus.

1. PLB kultūros taryba
Pats PLB kultūros tarybos 

pirmininkas dr. J. Puzinas savo 
pranešime trečiajame kultūros 
kongrese nebebuvo patenkintas 
tarybos struktūra ir siūlė atei
tyje kultūros tarybą sudaryti iš 
atskirų kultūrinio gyvenimo sri
čių atstovų. Tai realus pasiūly
mas ir jį reiktų priimti, pridė
jus porą pastabų. Pirmiausia, 
kultūrinių sričių atstovai turė

Kaip penki kūno pajautimai, 
penkios yra Serafiškojo žaizdos, 
kaip tik atitinkančios žemės gy
ventojų veiksmus ir aistras.

Dvi rankose: žmogus dirba 
rankomis, t.y. kuria; žmogus ir 
užmuša rankomis, t.y. sunaiki
na.

Dvi kojose: kojomis žmogus 
pajuda iš vietos, kartais į nuo
dėmę, kartais gera darydamas; 
gyvybės ir mirties link. Krikš
čionis yra neramus klajūnas, 
amžinas keliautojas, kuris pri
valo keliauti (ir kraujuoti) 
“siauru” taku, aštrių akmenų

Dievas, kurio gailes- 
išsilieja ant žmonių 
panoro Petro Ber

jau 
čio 
darbiavimo pažadą, 
žiam slenkant, šitos pareigos 
jausmas buvo veik beišblėstąs, 
jei dar nevisai užgesęs. Tiktai 
asketai, kad ir visai egocentrine 
forma, išlaikė šią reikalingą pa
reigą.

Tuomet 
tingumas 
padermės,
nardonės sūnuje atgaivinti pa
šaukimą tarpininko, kuris visa
me kame turėjo būti mūsų bro
liu. Tiesioginis Dievo seki
mas daugeliui rodėsi antžmo
giška pastanga, reiškia, negali
ma žmonėm.

šv. Pranciškus, kad ir nebu
vo niekas kitas daugiau, tik 
žmogus, abejojantiem ir nei- 
giantiem parodė, kad malonės 
pagalba Kristaus sekimas buvo 
galimas visiem, ir priminė, kad

Krūtinėje tiktai viena žaizda: tik per tokį sekimą mum yra 
vienintelė, bet pati skaudžiau- suteikta galimybė pilnai naudo
sią, pati giliausia, reikšminges- tis Žmogaus-Dievo kraujo malo
nė už visas kitas, nes po Šita su- nėmis.
žeista oda yra širdis, kenčianti (nukelta į 6 psl.)

šv. Pranciškus Lietuvos kaime, dail. A. Tamošaitienės kilimas (detalė). Kilimas kabo pranciškonų vie
nuolyne Kennebunkporte, Maine. Nuotr. V. Maželio

tų būti oficialūs delegatai; pvz. darbų planavimą. Jie siūlė pra- 
rašytojams turėtų atstovauti ofi- džioje ne teorinius planus kur- 
cialus rašytojų draugijos atsto- ti, bet galimus kūrėjus peržvelg- 
vas. Antra, turėtų būti atsto- ti. I kultūrinį planą siūlė į- 
vaujamos visos kultūrinės sri- traukti tik tuos projektus, ku- 
tys. Tarp kitų, vietos čia turėtų riems atlikti turime atitinka- 
turėti ir sportininkai ir tauti- mus kūrėjus. Tuo būdu išveng- 
nių šokių šokėjai, ir Lituanisti
kos Institutas, ir Lietuvių Pro
fesorių Draugija.

Kita svarbi ir priimtina min
tis, kultūros kongrese kelta dr. 
J. Puzino ir paremta dr. J. Gir
niaus, liečia būsimų kultūros

tume gražių, bet nerealių pla
nų, kurie negali būti Įgyven
dinami, nes nėra kam juos at
likti.

2. Literatūros srityje
Priėmus aukščiau minėtąją 

tezę, kad reikia pradėti ne nuo 
plano, bet nuo kūrėjo, parem- 
tina kultūros kongreso rezoliu
cija, reikalaujanti kreipti dau- s 
giau dėmesio į rašytojus: duoti 
kasmet bent vienam rašytojui 
apmokamas kūrybines atosto
gas; užfiksuoti geresnius kūri
nius, ne tik knygoje, bet ir gar
siniame filme, literatūrinėje 
plokštelėje, magnetofono juos- 
tojej išleisti literatūrines studi
jas. Labai svarbi kultūros kon
greso rezoliucija, reikalaujanti 
turėti organą, kuris planuotų 
knygų leidimą ir, nuo savęs 
pridedu, premijų skirstymą. 
Tas darbas priklausytų PLB 
kultūros tarybai. Labai svarbi 
mūsų kultūrinio gyvenimo sri
tis yra vaikų ir jaunimo lietu
viškoji skaityba. Deja, šioji sri
tis yra tiek apgailėtinoje būk
lėje, kad praktiškai lietuviškos 
knvgos šio amžiaus tautiečių be
veik nebeskaitomos, nors yra ir 
išimčių. To pasekmės savaime 
aiškios. Kultūros kongreso tau
tinio auklėjimo sekcija pasiū-

jaunimo literatūriniams kūri
niams, atitinkantiems šių die
nų vaiko interesams bei gal
vojimo būdui; skelbti. vaikų ir 
jaunimo lietuviškų knygų skai
tymo konkursus (panašus kon
kursas buvo šiemet įvykdytas 
Kanadoje; atsirado vaikų, per
skaičiusių daugiau kaip šimtą 
lietuviškų knygų ir sugebančių 
atpasakoti jų turinį žodžiu ar 
raštu; konkurse dalyvavo, paly
ginti, nedidelis lietuvių vaikų 
procentas).

3. Muzikoje
Ateinančiame penkmetyje 

daugiausia dėmesio skirti Į tau
tinės vokalinės ir instrumenti
nės muzikos kūrimą bei puose
lėjimą. Išvesti į viešumą dau
giau mūsų senųjų liaudies mu
zikos instrumentų. Koncertinė 
muzika turėtų daugiau suskam
bėti mūsų liaudies muzikos har
monija. Įsidėmėtini prof. V. Ja- 
kubėno pasiūlyma i kultūros 
kongreso muzikos sekcijoje: sti
printi mūsų chorus, planingai 
ruošiant chorvedžius; Įkurti vie
ną stipresnę lietuviškų gaidų 
leidyklą; remti lietuvių muziki
nius talentus moraliai ir mate
rialiai; ruošti dainų šventes 
taip, kad jų ryšys su chorais 
nenutrūktų, būtų nuolatinis, 
skatinantis Į . tolimesnį darbą; 
ir aprūpinantis medžiaga.

4. Mene
Paruošti ir išleisti daugiau 

tautinio meno studijų, ypatin
gai supažindinant jaunuosius 
menininkus su mūsų tautinio 
meno elementais visose šako-

(nukelta į 4 psl.)

• - '

PETRAS DOMINAS IŠPLAUKĖ
Į DIDŽIUOSIUS VANDENIS

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

(10) šinos. Namų šešėlyje pastebi
Taip išsipildė didžiausias Pet- kuklų Opel Rekord. Mikliu ran

to Domino troškimas ir sau pa- kos judesiu iškelia langą, atida- 
čiam dar kalėjime duotas paža- ro duris ir visi trys vyrai susė
dąs įsigyti ginklą. Jutimas kiše- da lyg į savo mašiną. Trumpu 
nėję pūpsant revolverį įkvepia sujungimu užveda motorą ir ra- 
drąsą ir pasitikėjimą savimi. Da- miai nurieda miesto centro 
bar jis leisis į žygius be jokios kryptimi. Prie vairo sėdįs Ha

ris meistriškai valdo automobi
lį. Kitų pareigų jam šiuo kartu 
nenumatyta.

baimės.

Ginkluota išvyka
— Visi pasiruošimai baigti. 

Rytoj vykstame į žygį. Bochu
mo mieste aplankysime auksa
kalį Trachtę, — 1963 lapkričio 
18 pranešė Dominas Balkių šei
mai.

Kas Lietuvos kurortų šeimininkas
— Kas vertinga Lietuvos ku

rortų darbe ir koki trūkumai? 
Ar galima likviduoti vadinamą
jį sezoniškumą Lietuvos kuror
tuose? Tarkit keletą žodžių apie 
Lietuvos kurortų rytojų... bus 3,500 naujų vietų, bus iš-

T . , -. ..... . . leista 56 milijonai rubliu, sta-Jei nebutu aiškiai parašyta, A
būtų neįmanoma Įspėti, i ka ‘ybos minKtenjoj Lietuvoj rei- 
vilniškės Tiesos redakcija kreu kes vadybą sa-
pėsi su tokiais klausimais. O nat»nJ<>m- namam ir
kreipėsi i Korlova, profsąjungų ^portopaUlpom statyti . 
kurortu valdymo tarybos pin , Mim Klovas, kad ir “Lie- 
mininka Maskvoj! Ir tasai nė tuvos K«">PartiJbs Centro Ko- 
kiek nenustebo, kodėl korės- m*‘etas 2“ Tarybų laetuvos Mi- 
pondentas iš Lietuvos atvažia- nBtn» Taryba P™1"6 svarbl! 
vo Maskvos klausinėtis apie 
Lietuvos kurortus, apie Palan
gą, apie Druskininkus ... Prie
šingai, — atsakinėjo Į klausi- klausinėja Kozlovą Maskvoj, 
mus, kaip tikras Lietuvos ku- o ne vietinius “ministrus”.
rortų Šeimininkas. Kurortai esą (Elta)

geri, klimatas geras, statome 
“Neringos” poilsio namus — 
500 vietų, pradėsim Palangoj 
kitą — irgi 500 vietų, veiks 
ištisus metus, o iki 1975 metų

nutarimą dėl kurortų, bet ne
palieka jokių abejojimų, kad 
Kozlovas iš anksto žinojo, ką 

‘nutars”. Todėl ir “Tiesa”tie

Jei Dominas ir Balkiai būtų gantiškas ponas pakelia sude- 
prietaringi, jie dabar eitų pas damąjį pasėstą, kad tiesiai į vi- 
savo automobilį ir važiuotų na
mo. Bet visi bendrai labai blai
vūs žmonės. Jie greitai susiran
da kitą Opel Rekord. “Įsisavi
nimas” vyksta normalia tvar
ka. šis veikia gerai.

Priartėjęs apie 50 metrų prie 
Trachtės brangenybių parduo
tuvės, automobilis sustoja. Iš jo 
išlipa du žvalūs vyrai ir ryžtin
gai žengia vitrinos link. Prisiar
tinęs prie parduotuvės, Helmu
tas išsitraukia iš po apsiausto 
skverno plaktuką ir kerta į lan
gą. Tuo pat metu atūžia Opel 
Rekord. Haris jį staigiai stab
do ir suvirkdo motorą, kad jo 
staugimas užslopintų dūžtančio 
stiklo skambėjimą. Dominas iš
sitraukia revolverį ir dengia iš 
užpakalio Helmutą, kuris čium
pa iš prekylangio brangenybes 
ir kemša Į kišenę.

Pirmasis šūvis
Tuo tarpu netoli esančiame 

bare, girkšnodami alų, links
mai šnekučiuoja būrelis vokie-

dų galėtų Įšokti atbėgąs vyras. 
Moteriškas smalsumas skatina 
ją perskaityti automobilio nu
meri. Vos pasilenkia, pokšteli 
šūvis. Moteris, susiėmusi pilvą, 
krinta ant šaligatvio. Kyla 
triukšmas, ima rinktis susijau
dinę žmonės. Kol jie vienas ki
tą klausinėja kas atsitiko, Opel 
Rekord smarkiai startuoja ir čia 
pat dideliu greičiu suka už kam
po, kad net padangos spiegia. 
Jo keleiviai kiek susijaudinę. 
Tas kvailas ir visiškai nereika-

Iš kolchozų bėga į miestus—kodėl?
žemės Ūkio žurnale šių me

tų birželio numeryje Vilniuje 
buvo tokių pasisakymų apie 
kolchozų gyventojus:

“1968 m. pradžioje^kolūkių 
nariai ir jų vaikai sudarė 47.1 
proc. visų kaimo gyventojų. Ta
čiau, nepaisant palyginti aukš- diniai namai, daugiausia vieno 
to natūralaus kaimo gyventojų buto. Iš jų apie 10 proc. yra 
prieauglio (1000 gyventojų — avariniai” tai yra, nebepatai-

kos kolūkių teritorijoje gyve
nančiai šeimai vidutiniškai ten
ka 0.8 gyvenamojo namo”.

Atseit, aštuonete namų turi 
tilpti dešimt šeimų. Be to:

“Pagrindinė gyvenamųjų na
mų dalis yra individualūs me-

Gatvių susikirtime užsidega 
raudonos šviesos. Sustabdžius 
automobili, užgęsta motoras. 
Haris bando ir. šiaip ir taip jį 
užvesti, bet nesiseka. Pasiro
do žalios šviesos. Užpakalyje 
stovinčios magmos kelią triukš
mą, vairuotojai šaukia, kad O- fių. Išgirdusi gatvėje triukšmą, sislėps kur nors vietoje. Tam
pel Rekord tuojau važiuotų ar- viena moteris pašoka ir skuba reikalui nužiūri tamsų, apleistą
ba trauktųsi iš kelio. Dominas lauk pažiūrėti kas dedasi Jai sodą Bochumo priemiestyje. Pa
su Helmutu išlipa lauk ir man- pasigirdo, kad pravažiuojanti puošalus ir revolveri jie įvynio-
dagiai šypsodamiesi stumia mašina užkliudė gatvėje palik- ja į nosinę ir užkasa į žemę, o

tą jos automobili. Atsidūrusi patys sulenda į seną pašiūrę,
ruoja jį prie šaligatvio. Priva- ant šaligatvio, ji mato nelabai matyt, buvusią vištidę. Nors

Su Helmutu ir Hariu pasta- žiavęs iššoka į gatvę, ir visi įprastą vaizdą. Nuo išdaužto kvapas ir nelabai malonus, bet
rojo Volkswagenu rytojaus die- trys nueina šalin. Kas tokiu prekylangio jaunas vyras bė- čia saugu. Kam galėtų ateiti į
na jis nuvyksta į Bochumą. Prie 
stoties palieka automobilį ir ei
na ieškoti “savo” firmos ma-

Jis nemato jokio reikalo bro
liam Balkiam davinėti smul
kius nurodymus. Viskas jau ži
noma iš pirmųjų dviejų žygių. 
Trečiasis vyks tuo pačiu planu, 
bet su didesniu entuziazmu ir 
saugumu, kurį suteiks Domino .. „ . .... „ .kišenėje pupsi ginklas. savo automoblll- » Hans va.-

miestas vis tebeūžia, kaip suer
zintas bičių avilys. Nuolat skar
di policijos mašinos savo ausis 
rėžiančiais signalais, blykčioja 
mėlynos jų šviesos.

Dominui nesmagu dėl to kvai
lo ir beprasmio šūvio. Kam jis 
tą moterį patiesė? Nei ji šaukė 
policiją, nei bandė kaip kitaip 
maišytis po kojų. Visiškai be
reikšmis dalykas, kad ji norėjo 
Įsidėmėti Opel Rekord numerį. 
Negi jų tas automobilis. Už ke
leto šimtų metrų jį vistiek pa
liko gatvėje.

— Helmutai, — šnibžda jis
lingas šūvis suerzino nervus. savo bendrui. — Jei namie 

Pavažiavę keletą šimtų met- klausinės, kas šovė, sakyk, kad 
rų, visi trys vyrai išlipa ir, pa- tu.
likę mašiną, nueina. Dominas (Bus daugiau)
jokios baimės nejaučia, bet į- 
gudusio plėšiko patirtis jam sa
ko, jog šį kartą reikia būti at
sargiem. Peršauta moteris, su
keltas didelis triukšmas. Būtų 
kvailystė visiem trim sėsti į 
Hario Volkswageną ir kaip nie
kur nieko važiuoti namo. Te
vyksta vienas Haris, o Domi
nas ir Helmutas su grobiu pa-

apie 14 žmonių), kolūkių narių somai sužlugę).
ir jų vaikų skaičius, skaičiuo- “Esant tokiai- padėčiai, atski-

laužu gali važiuoti ir dar labai 
svarbiais reikalais.

žygio pradžia nepavydėtina.

gą prie laukiančio automobilio, 
kurio vairuotojas pasiruošęs va
žiuoti. Prie mašinos stovįs ele-

galvą šniukštinėti apleistoje pa- 
stoginėje.

Priartėjo ir vidurnaktis, o Advokate dr. Kreuzer

jant žemės ploto vienetui, su
mažėjo ... 1960 metais 100-ui 
ha teko 26.3 kolūkiečių ir jų 
vaikų, o 1967 m. pradžioje — 
24.3”.

Į miestus pasitraukia kaip 
tik darbingieji. Per penkme
tį (1960-65) darbingų kolchozi- 
ninkų 100 ha norma sumažėjo 
8.4 proc. (Bet vistiek ji dar di
desnė, kaip Latvijoj ar Esti
joj).

Kadangi į miestus pasitrau
kia darbingas jaunimas, tai kol
chozuose “nusenusių gyventojų 
procentas didėja, o mobiliausių 
(darbingiausių) — mažėja". Va
dinasi, blogėja darbo išteklių

ruošė ūkiuose susikūrusios nau
jos šeimos neretai neturi kur 
gyventi”.

“Be to, 74 procentai kol-
ūkių teritorijoje esamų gyve
namųjų namų iki šiol yra vien
kiemiuose. Tas smarkiai truk
do reikiamai organizuoti gamy
bą ir darbą, gerinti kultūrines 
buitines sąlygas” (Sąlygas ge
rinti vienkiemiuose sunku 
ypač dėl to, kad valdžia nori 
vienkiemius panaikinti, nors ir 
neturi jėgų pristatyti namų kol
chozų centruose).

Dabartinėse sąlygose darbin
gas Jkolchozininkas kolchoze 
dirba vidutiniškai tik 178 dar
bo dienas per metus (1966 me
tais). Moterų darbo dienų vidur
kis 1966 metais buvo 144. Kol
choze kaip baudžiavą atlieka 
“darbadienius", o pragyveni-

struktūra”...

Toliau: — “Viena iš 
čių, dėl kurių darbingi 
išeina iŠ kolūkių, yra
mojo ploto trūkumas. Respubli- mu kitaip rūpinasi,., (Elta)

priežas- 
žmonės
gyvena-

r



.. Tai naujausias raitytojo Ka
zimiero Baftoo apaakynaėlių 
rinkinys, paries autorinis lėšo
mis Londono Nidoje atspaus-
tąs, palyginti, nedideliu 400

K. Balėnas šio pokario metu

Su nemažes
niu humoristinu mitrumu su
kurtos ir Krikštynos, kur Žem- 
čiūgėnams gimęs kūdikis gau

ro ir pokario meto: tarp savęs . tėvo ir motinos “mylimųjų” 
surišti Trys berlyniški brūkš
niai ir keturios Gedimino 
Griauduvės istorijos, likusieji 
septyni vaizdeliai to ryšio netu-

pereito ka

teratūrinių darbų, į kurių tar
pą įeina jo paties novelių rinki
niai (Giedra visad grįžta 1953, 
Karališka diena 1957), verti
mai (J. Hiltono Sudie, pone 
Čipse 1952, J. Steinbecko 
Tarp pelių ir vyrų 1950), su
redaguoti leidiniai (skaitymų 
knyga Sauja derliaus, lig šiol 
išėjusios keturios literatūros 
metraščio Pradalgės). Autorius 
dar turi ir neatspausdintų dar
bų, savų ir verstinių.

Jau prieš 15 metų savo nove
lėmis pasirodęs kaip sklandus 
pasakotojas, K. Barėnas ir to
liau tęsia šią tradiciją dabar 
išleistuose Atsitiktiniuose susi-

daugiau primena angliškąsias). vardus.
čia ypač išsiskiria du apsaky- Autorius šiais savo vaizde- giau primena mūsų rytiečių 

— Plaučiai ir Profeso- liais nieko nemoko, moralų ne- aukštaičių tradiciją nei kurią 
— nepagai- skelbia, tačiau iš jo veikėjų lai- svetimą įtaką, jei jos kas- 

kysenos itin aiškiai matyti, kur 
veikiama tyra sąžine, o kur iš
kreipta, klastinga. Tie veikėjai 
ir atitinkamo likimo susilaukia.

Kaip minėta, K. Barėno pa
sakojimas lengvas, sklandus, 
tą pat galima pasakyti ir apie 
jo dialogus, kurie savaime ir (novelės ar apsakymėlio), 
natūraliai kyla iš veiksmo. Švel- (nukelta į 6 psl.)

nūs ir nuosaikus humoras dau-

tų įžiūrėti šiuose apsakymėliuo
se. Autoriui yra pavykę sukurti 
vieną kitą*ryškesnį charakterį, 
kokį jis galėtų, atrodo, vystyti 
ir platesnės apimties kūrinyje.

Autorius šiems kūrinėliams 
nėra davęs žanrinio pavadini-

Plokštelės
NAUJOS ILGO GROJIMO 

LIETUVIŠKOS PLOKŠTELES
1. Lietuvos Nepriklausomy

bės 50ties metų paminėjimui 
prisiminti: Pulkim ant kelių; 
Marija, Marija; šventas, Šven
tas; Malda už tėvynę; Lietuvos

Trijuose berlyniškuose brūkš
niuose autorius mus nukelia į 
Berlyną pereito karo metu, at
skleisdamas Kipro Čepurnos 
pergyvenimus tame didmiesty
je anomis lemtingomis dieno
mis. čia vyriausiam veikėjui 
tikrai atsitiktinai tenka susirik
ti su tais savo tautiečiais, ku
rie buvo prisidėję prie jo se
sers Onos (kitam apsakymėly 
— Veronikos) ištrėmimo į Si
birą per pirmąjį bolševikmetį.

Gedimino Griauduvės istori
jos — linksmai karo invalido 
nupasakoti nuotykiai, iš kurių 
ypač populiarus Penki pirštai, 
kur tragikomiškai išryškėja po
litinio atžagareivio likimas, šio 
skyriaus apsakymėlių veiksmas 
vyksta išimtinai angliškoje ap
linkoje.

Likusieji vaizdeliai tarp kit
ko rodo lietuvių įsikūrimą ki- 
tuose kraštuose, ypač Didž. 
Britanijoj ir Amerikoj (tik šio 
krašto pavaizdavimo detalės

himnas;-Graži tu mano tėvyne;
Mano malda; Palikta šalis; Kur 
giria žaliuoja; Nemunas. Išpil
do solistai ir 'parapijų chorai. 
Kalbos prel. Kemėžio, vysk. V. 
Brizgio, SL Bačkio, vysk. Bo- 
land, W. Rodino ir kit. Stereo, 
bet galima naudoti ir mono, 
kaina 5 doL Išleido Dr. J. Što
kas per Eurotone Int. Ltd.

2. Lietuviškos Giesmės. Gies
mė į Šiluvos Mariją, Varpas 
kad būčiau, Tėve mūsų, Sv. 
Kazimierai, Sveika Marija, Gai
lestingoji Marija, Sveika Mari
ja, Motina Dievo, Mano malda, 
Iš šios mūs žemės, Skaisčiausio
ji Marija, Kad širdį tau skaus
mas, Jėzau pas mane ateiki. Iš
pildo sol. A. Brazis, L. Stukas 
su Žibuoklių moterų okteto, 
akomponuojant A. Kačanaus- 
kui. Stereo, bet galima naudo
ti ir mono, kaina 5 dol. Išlei
do Dr. J. Stukas per Eurotone 
Int. Ltd.

3. Mano Gimtinė. Lietuviš
kos lengvos muzikos rinkinys. 
Tėvynė Lietuva, Auksinis ru
duo, Sningant, Rudens pasaka, 
Smalsuoliai, Du miestai, Kai tik 
vyšnios bals, Užuomarša, Lietu
viškas letkis, Suk, suk rateli, 
Vilniaus stogai, Trio baloje, 
Miško takais, Mano gimtinė. Iš
pildo sol. V. Noreika, D. Ma
žeikaitė, D. Cibulskytė, J. Ba- 
raanauskaitė, E. Kuodis ir ki
ti, orkestrui palydint Išleido 
Montrealio liet radijo vai. ve- 
dejas L. Stankevičius. Kaina 5 
dol.

4. Aukuras: Kalėdos Lietu
voje, Tau brangi tėvyne, Lietu
vos paukštelių daina, Tekėjo 
saulelė, Lopšinė lėlytei, Grįšim 
grįšim, Daina apie avižą, Dai
nuojanti jaunystė, Pavasaris, 
Rudenėlis, Žiema ir Vasarėlė: 
deklamacijos ir dainos su solis
tais. Vysk. Valančiaus lituanis
tinės mokyklos mokinių choras, 
dirig. A, Mikulskio. Kanklinin
kam vadovauja O. Mikulskienė. 
Išleido Fine Music Records, Cle- 
veland, Ohio. Stereo, bet gali
ma naudoti ir mono. Kaina 5 
dol.

5. Lietuviškos Vestuvės. Ku
piškėnų vyresniosios kartos me
no kolektyvo etnografinis vaidi
nimas, piršlybos, mergvakaris, 
užgėrų rytas, piršlio korimas, 
sodo pirkimas ir pačios vestu
vės, atliekamos dainom, dek
lamacijomis ir pašnekesiais. Iš
leido Montrealio Mažosios Lie
tuvos Bičiulių draugija. Kaina 
5 dol

šios bei kitos lietuviškos mu
zikos plokštelės gaunamos Dar
bininko Spaudos kioske, 910 
WiIIoughby Avė., Brooklyn, N. 
Y. 11221. (Siuntimui pridedama 
50 c,, Kanadoje 1 dol.).

Rinkūno paskaita
(atkelta iš 3 pšlj 

se. Plėsti Chicagoje atkurtą 
Čiurlionio meno galeriją. Dė
mesio ir pritarimo verti dail. R. 
Viesulo pasiūlymai kultūros 
kongreso dailės sekcijoje: išleis
ti visą eilę brangiau kainuojan
čių leidinių apie mūsų meną, 
būtent, Čiurlionio monografiją, 
išeivių meno istoriją, leidinį 
apie taikomąją lietuvių dailę, 
naują “Liaudies meno” laidą. 
(Nuo savęs pridėčiau — dail. A. 
Tamošaičio “Sodžiaus meno” 
naują laidą). Bent dalis šių lei
dinių turėtų būti dviem kal
bom, kad galėtume patenkinti 
gana gausius tokių leidinių pa
reikalavimus, ateinančius iš 
angliškų įstaigų. (Šiuo metu 
Kanados centrinis federacinis 
muzėjus, ruosiąs mūsų liaudies 
meno skyrių jieško ir neranda 
atitinkamos mūsų meno litera
tūros, kuri būtų platinama ne 
tik tame, bet ir kituose šio kraš
to mažėjuose. Taip pat ieško ir _____ r________ ________ , __ ____ „ ___ Į____ _ __
neranda lietuviškojo Rūpinto- per kėlias dienas, o tiesiog per kurių ir visiškai nebepasirodo. ’*®verflt7,E‘įrop°L^lu1!M *a,ba nauja®Free Eu^°pc prezidentas w«į-
jėlio bent vieno originalo), (b.d.) kelias valandas.

LEIDINYS BEMATANT DINGO
Ne apie kiekvieną knygą, tik 

apie kai kurias tokios žinios 
sklinda Vilniuj ir apskritai Lie
tuvoj. Taip anais metais atsi
tiko su Maironio raštų laida, su 
Putino, su Krėvės ... Taip at
sitinka su liaudies meno arba 
ir kai kurių dabartinių dailinin
kų kūrinių reprodukcijų rin
kiniais, net ir su Lietuvos isto
rijos dokumentiniais leidiniais. 
Greit išnyko (t.y., buvo išpirk
tos) lietuvių poezijos antologi
jos (su senųjų ir su užsieniuo
se atsidūrusių poetų kūrybos 
pavyzdžiais — su V. Kudir
kos “tautiška giesme” Lietuva, 
tėvyne mūsų!), ne ilgiau “išsi
laikė” ir J. Baltušio papasa
kojimai apie kelionę po Ame
riką. “Greit” išperka—čia reiš
kia ne per kelias savaites, ne labai negreit atsiranda. O kai

Greit išperkamų leidinių są
rašas yra vienas iš geriausių 
liudininkų, ko žmonės pasiilgę 
ir koki jų nusiteikimai.

šį kartą pradžioje paminė
tieji žodžiai Vilniaus Tiesoj pa
sirodė, kalbant apie neseniai 
išleistą A. Sutkaus fotografijų 
rinkinį vardu “Senojo Vil
niaus fragmentai”. Dailini • 
ninkas Vincas Kisarauskas apie 
tą leidinį sako:

“ • • -gyvybingumas, meno jė 
ga pasklis iš šių lapų, supažin
dins svečią su Vilniumi, kalbės 
apie tautos kultūrą ir dvasią, 
o savam dar kartą primins sos
tinės grožį ir žavesį...”

Būdinga, kad greit išpirktų 
knygų naujos laidos paprastai

liam P. Durke; sėdi AIfred Berzins, naujas Pavergtu Europos Tautu Seimo 
(Bita) prezidentas. - — - . Nuotr.”V. Maželio

1969 Mustong SportsRoof

1969 m. FORDAI YRA JAU ČIA ŠIANDIEN!

1999 TORINO.

ATSIUSTA PAMINĖTI
VARPAS — varpininkų lei

džiamas žurnalas. Numeris 
skirtas Lietuvos nepriklausomy
bės sukakčiai atžymėti. Nume
ryje rašo: A. Kučys — Iškei
kime nepriklausomybės pras
mę, V. šlaitas — Mano tauta, 
dr. J. Pajaujis — Vasario 16-ji 
Vilniuje 1918 m., K. Škirpa — 
Lietuvos atsikūrimo dinamišku
mas, A. Novickis — Lietuvos 
kariuomenės kūrimosi bruožai, 
L. Sutema — Pasveikinimas, V. 
Šlaito — poezija, J. Audėnas— 
Lietuvos laisvinimo visuotinu
mas, K. Škirpa — Kremliaus 
tikrieji tikslai, dr. K. Karvelis 
— Europa ideologijų kryžkelė
je, K Gaidžiūnas — eilėraščiai, 
dr. V. Sruogienė — Emigracija . 
ir mintys apie liberalų vienybę, 
A. Rūgytė — Varpininkas dr. 
Juozas Rugys, P. Čepėnas — 
Rusifikatoriai ir rusifikacija, 
Ed. Boreiša — Nacionaliz
mas šių dienų Lenkijoje, A. 
Augustinavičienė — Balys 
Sruoga — dramaturgas, H. Bla- 
zas — Miško broliai, R. Spa
lis — Nepabėgęs; Mūsų litera
tūroje skyrius. Gyvenimas ir 
idėjos skyrius. Redaguoja An
tanas Kučys. Numeris 200 psl., 
iliustruota. Kaina nepažymėta.

MUZIKOS ŽINIOS, Nr. 2, 
Leidžia vargonininkų ir muzi
kų sąjunga, redaguoja V. Ma- 
maitis.

ČIKAGOS JAUNIMO CENT
RAS, informacinis leidinys de
šimties metų sukakčiai atžymė
ti, iliustruotas, išleido tėvai 
jėzuitai, redagavo J. Vaiš- 
nys, S.J.

1969 MUSTANG.
Visikai nauji, 5 OiOmgi modeliai. 
Didesni motorai tatkaOa.
Tokių Mustangų jks niekad nesate 
matę. Erdvesni prieky Jr užpakaly. 
SportiSkesni. Tik patenku naujų Mua- 
tang Mach 1. Arba HUfldagų Grande. 
Padrinku hardtop. aportMt ar nu at
verčiamu stogu. Tada parinerkite il
game galimybių aųrate ir apatapręa- 
kite savo Mustangų.

Nugalttojas vėl grįžta ...
*u dviem naujais Cobra modeliais.

IMS Torino yra pilnai iStaikingas pa
gal Jūmu skonį. Motorai įvairūs iki 
428 kūb. inčų. Cobra Jct Ram-Ąir 
V-8. Sutaupant pinigą, pasirinkite* iŠ 
aMuonh] naujų '69 Fairlanes modeliu. 
Apžiūrėkite šiandien visus 52 naujus 
*89 Fordo modelius.

Jūsų Fordo pardavėjas — tai vieta, kur jūs turite pamatyti kas dedasi.

1969 FORD.

Ilgesnis. Platesnis. Ramesnis. 
Vienintelis savo klasėje.

1969 Fordas platus kaip Cadillac. Va
žiuoja lygiai su ilgesne vairo baze 
negu Chevrolet. Prieky daugiau vie
tos galvai ir kojom negu Crysicr Im
perini. 1969 F'ord LTD važiuoja <lar 
ramiau ir už LTD. kuris važiavo ra
miau už Rolls-Royce.

I II-JI TAUTINIU ŠOKIŲ 
ŠVENTE, programa, su visų šo
kių grupių nuotraukomis, ap-. 
rašymais. Išleido šventės komi
tetas, didelio formato, 112 psl. 
Grafika — Tel. Valiaus.

O. Nendrė — AIDAS TARP 
DANGORAIŽIŲ, romanas, 365 
psl., kaina 5 dol. Spaudė Drau
go spaustuvė Chicagoje.

Paulius Jurkus — ANT VIL 
NELĖS TILTO, Vilniaus legen
dos, išleido Lietuviškos Kny
gos Klubas Chicagoje, iliustra
vo autorius, 200 psl., kaina 
2,50 dol.

Filatelisty Draugijos IJetuva 
biuletenis, nr. 5., skelbiamos 
visokios filatelistų žinios. Re
daguoja Eugenijus Petrauskas.
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Gimnazija - visų pasididžiavimas
Pasakoja Vokietijos LB pirmininkas J. K. Valiūnas

IŠ VISUR
Vokietija, rodos, arčiausiai 

yra iš svetimųjų kraštų. Tą 
nuotoli sumažina gal ir tai, kad 
ten yra Vasario 16 gimnazija. 
Ten nuolat kas nors iš čia vyks
ta, dažnai atvažiuoja ir iš ten.

Į seimą atvažiavo bent keli 
delegatai. Atvažiavo ir Vokieti
jos Lietuvių Bendruomenės pir
mininkas — Jonas K. Valiūnas. 
Svečiavosi jis Darbininke ir čia 
kalbėjo, kaip vyksta dabartinis 
gyvenimas.

Vadovauja kuopai
Jenas K. Valiūnas yra vie

nos darbo kuopos vadas. Tai 
civilinė organizacija, kuri pa
talkina amerikiečių kariuome
nei. Jo kuopa gyvena Schvve- 
zingene, netoli Heidelbergo. Ne
toli jam ir Vasario 16 gimna
zija. Taigi, netoli visi lietuviški 
reikalai.

Gimnazija — visu 
pasididžiavimas

Lietuviška gimnazija —yra 
viso lietuviško gyvenimo cent
ras. Jei sakoma, kad ten jau
nimas mokomas lietuvybės, tai 
ir senimui yra nuolatinis lietu
viškas paskatas.

Ji nuolat primena visiem, 
kodėl esame pasitraukę rš Lie
tuves. Ji skatina visus dirbti

KOKIA PADĖTIS CHICAGOS 
LIETUVIŲ KAPINĖSE

Kokia padėtis? — Atsakymas 
būtų trumpas — lietuviai dar 
tebekovoja dėl savo teisių. Ka
pinėm yra sugrąžintas “Lithua- 
nian” vardas, leidžiama palydė
ti iki duobės ir ją pašventinti. 
Bet dar lieka visa eilė reikala
vimų, kurie dar neišspręsti tei
giamai. Tų reikalavimų suminė- 
tini: lietuviai gali statyti pa
minklus kaip nori ir paminklų 
įrašus patys apsprendžia; kapi
nėse neleidžiama laidoti sve
timtaučių, išskyrus mišrių šei
mų narius; nestatyti blokuose 
bendrų paminklų, leisti laido- 
tis kaip kam patinka ir t. t. 
Kapinėm valdyti renkamas ko
mitetas.

Kas kapines gina? — Prie 
Lietuvių Bendruomenės yra įsi
kūręs specialus teisių komite
tas, kuriam vadovauja A. Re
gis. Įkurta Lietuvių šv. Kazi
miero Kapinių sklypų savinin
kų draugija. Draugija greitai 
išaugo ir jau turi arti 1000 na
rių. Pavasarį surengė banketą, 
gegužės 10 — pirmą susirinki
mą, o rūgpiūčio 13 turėjo pir
mą savo pikniką.

Spalio 20 rengia iškilminga 
akademiją, kur bus paminėta 
65 metų kapinių sukaktis ir jų 
įsteigėjas kun. Kriaučiūnas. Pa
maldos bus šv. Kryžiaus bažny

Komiteto pirm. A. Regis, Draugijos pirm. A. Giedraitienė. Bal. Brazdžionis. M. Gudelis. V. Šimkus, prie mik
rofono B. Nainys pirmam Lietuviu šv. Kazimiero sklypų savininkų draugijos bankete A.m. balandžio 24 Chi 
cagoje. Nuotr. V. Zalatoriaus

Jonas K. Valiūnas

tai Lietuvai, kurią kiti nori už
miršti.

Vadovaudamas Vokietijos
Krašto Lietuvių Bendruomenei,
Jonas K. Valiūnas ne kartą tu
rėjo rūpintis gimnazija, kreip
tis Į vokiečiu valdžios įstaigas. 
Kaip žinome, vokiečių valdžios 
įstaigos remia gimnazijos išlai
kymą, duoda jai du trečdalius 
visu reikiamų pinigų. Viena 
trečdalį turi sudėti lietuviai.

Vieni Vokietijos lietuviai 

čioje, banketas vyčių salėje, šį 
minėjimą rengia LB teisių ko
mitetas ir sklypų savininkų d- 
ja.

Ta sklypų savininkų draugi
ja veikia sutartinai su LB tei
sių komitetu. Draugijai pirmi
ninkauja A. Giedraitienė.

Išsigando piketo. — Kovoda
mi už savo teises, lietuviai pi
ketavo Marųuette parko lietu
vių parapijos kleboną Černiaus
ką, kuris buvo vienas iš kapi
nių valdytojų. Piketas buvo di
delis. išgarsino jį vietinė ameri
kiečių spauda, radijas, televizi
ja. Tada prasidėjo nuolaidos lie
tuvių naudai.

Rugsėjo 10 vyskupijoje lan
kės' sudaryto kapinių komiteto 
atstovai ir mandagioje formo
je Įteikė savo griežtus reikala
vimus. Tuoj grąžintas lietuvių 
kapinių vardas ir sutikta, kad 
lietuviai laidoja pagal savo pa
pročius.

Rugsėjo 25 posėdžiavo kapi
nėm tvarkyti komitetas. į kurį 
įeina po du atstovus iš Fede
racijos. klebonų, patikėtinių, 
LB teisių komiteto, sklypų sa
vininku draugijos ir kurijos.

Pažiūrėsime, kiek šiam komi
tetui pasiseks apginti lietuvių 
teises ir išsaugoti kapinių lietu
višką charakterį. B. B. 

tos gimnazijos išlaikyti nepa
jėgtų.

Kiek lietuvių Vokietijoje?
čia palietėm klausimą: kiek 

dabar lietuvių Vokietijoje. Jų 
esą apie 6,000. Daugiausia gy
vena Hamburge, Miunchene, 
Memmingene. Iš jų lietuvišku 
gyvenimu domisi apie 2,0 0 0. 
Kiti yra nutolę. Kartais bijosi 
pasirodyti lietuviais, kad vokie
čių Įstaigos nepasidarytų išva
dų ir nesumažintų kokios pen
sijos. Bet tai nereikalinga bai
mė.

Lietuviu Bendruomenės 
rinkimai

Lietuvių Bendruomenė kas 
metai renka Tarybą. Šiemet to
kie rinkimai bus lapkričio 23. 
Norima pratęsti laiką iš viene- 
rių metų į trejus, nes taip bus 
lengviau. Buvo atsitikimų, kad 
išrinkti negalėjo baigti nei tų 
vienerių metų, ėmė ir pasitrau-
kė.

Jonas K. Valiūnas jau buvo 
išrinktas trim kadencijom. Ren
kami pirmininkas ir 5 asme
nys Krašto valdybom Pačioje 
Taryboje yra 15 asmenų.

Kaip domisi amerikiečiai
Vadovaudamas darbo kuopai, 

savo viršininkus turi tik ameri
kiečius. Tai daugiausia karinin
kai. Lietuvišku gyvenimu jie 
domisi, mielai atvažiuoja į lie
tuviškus parengimus gimnazi
joje, ypač didžiųjų švenčių me
tu. Pagal įprasta amerikiečių 
dosnumą jie nesivaržo — pare
mia Vasario 16 gimnaziją.

Atvyksta ir į Vasario 16 mi
nėjimus. Visiem labiausiai pa
tinka tautiniai šokiai.

Reikia informaciniu knygų
Nuolat susitinkant amerikie

čius, vis reikia aiškinti tą patį: 
kas tie lietuviai, kokia jų pa
dėtis, kokia čia mokykla ir 1.1. 
Reikia informacinės literatūros. 
Viena turi būti labai sutraukta, 
kita platesnė. Atsiranda žmo
nių, kurie ima ir paprašo, kur 
rasti medžiagos tokiu ir tokiu 
klausimu.

Amerikiečiai gyvena su savo 
šeimom. Jų vaikai lanko specia
lias mokyklas, ir štai tose mo
kyklose kartais reikia literatū
ros apie Lietuvą.

Kaip patiko seimas
Seimu J. K. Valiūnas paten

kintas. nes atstovų buvo iš vi
so laisvojo pasaulio, atnaujinti 
tarpusavio ryšiai. Tas sustip
rins visus lietuvius. Visuose 
kraštuose po tokiu seimų pagy
vėja veikla. Seime buvo palies
ta daug temų, daug svarbių 
reikalų.

Pasigedo jaunimo. Kodėl jo 
neįtraukė i tiesioginius seimo 
darbus.

Seimo pradžia, ginčai dėl 
statuto buvo “šipuliai“.

Chicagos Balto apskrities valdyba. Iš k. i d. sėdi: Albinas Dzirvonas, Vita Baleišytė — sekr., Antanas Gint- 
neris — pirm., Feliksas Sereiėikas: stovi Pranas Sulas, Kostas Čepaitis — ižd., Juozas Mackevičius, Kostas 
Repšys. Antanas Stankus ir Kostas Bružas — vicepirm. Balfo tradicinis vajus pradedamas spalio 6. Atida
rymas įvyks 3 v. popiet Chicago Savings & Loan Ass. patalpose. Vajaus globėjai Jurgis Janušaitis ir Jurgis 
Mažeika — Paramos savininkai.

Mėgsta lietuviai ginčytis, savo 
nuomones reikšti ir neieško 
greit praktinių sprendimų.

Svečiui dideli įspūdi padarė 
koncertas Lincolno centre: 
simfoninis orkestras, solistai, 
lietuviški kūriniai, Čiurlionio 
ansamblis. Tokia programa Vo
kietijoje likusiom lietuviam 
yra neįmanoma.

Po seimo J. K. Valiūnas da
lyvavo delegacijoje, kuri lankė
si Valstybės departamente Wa- 
shingtone. Iš ten buvo nuvy
kęs į Detroitą. Chicagą. Grįžęs 
Ne\v Yorke apsilankė lietuviš
kose įstaigose. Į Vokietiją iš
skrido rugsėjo 23 vakarą, (p.)

Didelėj Amerikoj mažyte Lietuva
WORCESTER, MASS.

1968 rūgpiūčio septyniolikto
ji, šeštadienis, dešimta valan
da ryto.

Vargonai aidi Šv. Kazimiero 
bažnyčios skliautais. Susirinku
siųjų akys atkreiptos į bažny
čios taką. Tuo taku Vladas 
Garsys veda, kaip baltą gulbę, 
dukrą Jūratę Angelę altoriaus 
link. Ties groteliais sustoja, pa
bučiuoja ir perduoda Albertui 
Mindaugui Drukteiniui.

Šalia altoriaus sėdi parapijos 
klebonas kun. Jutt (Jutkevičius) 
ir prelatas Vytautas Balčiūnas 
iš Putnamo. Mišias aukoja ir 
jaunuosius sujungia moterystės 
sakramentu kun. Vaclovas Mar- 
tinkus iš Providence, Rhode Is- 
land. Prie altoriaus ir nuo var
gonų girdisi tik lietuvių kalba. 
Paskutinis palaiminimas, ir vėl 
džiaugsmingai gaudžia vargonai, 
o nuo altoriaus, pabrolių ir pa
mergių lydimi, lėtais žingsniais 
ir džiaugsmu švytinčiais veidais 
eina jaunieji — Jūratė ir Al
bertas Drukteiniai.

Ta pačia dieną 12:30 vai. 
Maironio parko (ir vėl garsus 
lietuviškas vardas i gražioje sa
lėje prasideda vestuvių puota, 
sveikinimai, kalbos. Šios dalies 
vedėju yra Vilius Bražėnas. Jau
nųjų tostą pakelia vyr. pabro
lio. jaunojo brolis Edmundas. 
Perskaitomas Sv. Tėvo palaimi
nimas jaunavedžiam. Sveikina, 
pataria ir linki laimės jaunie
siem Jūratės tėvas Garsys. Al
berto tėvas dr. Edmundas Druk- 
teinis. Kalba jaunavedžius su
jungęs moterystės sakramentu 
kun. V. Martinkus. Kun. Mar- 
tinkus suteikė Albertui krikš
to sakramentą, o dabar ir mo
terystės. Dar kalba klebonas 
Jutkevičius. prelatas Balčiūnas. 
V. židžiūnas. moterų skyr. pir- 
min. \Vatkins ir dr. D. Degesys 
iš (’leveland. Ohio.

Audėjas Bražėnas skaito ra
dijo bangomis gautą sveikinimą 
iš karo zonos Vietname. Mat. 
Jūratės brolis Al^is Garsys at
lieka karine prievole, kaip Ame
rikos karininkas Jūratė nebesu
laiko ašarų Rieda ašaros ir Al
gio žmonai Livijai Gausienei, 
kurią jis paliko tuojau po mc-

ROCHESTER, N.Y.
Koncertuos Liudas Stukas 

ir Žibuoklių sekstetas
Su gelstančių lapų pradžia 

kultūrininkai pradėjo rikiuo
tis prie visuomeninio darbo. 
Lietuvių radijo klubo vadovy
bė pasiryžo spalio 19 surengti 
tradicinį metinį koncertą, kurio 
pagrindinę programos dalį at
liks solistas Liudas Stukas su 
savo vadovaujamu sekstetu.

Klubo vadovybei labai reika
linga medžiaginė parama. Be 
jos negalėtų išsilaikyti lietu
viška radijo valandėlė, klausy
tojų labai mėgiama.

daus mėnesio. Gi dabar tik ret
karčiais paskiria pasimatymus 
Havajų salose.

Kaip bažnyčioj, taip ir salėj 
girdi tik lietuvių kalbą. O kiek 
čia daug dainuojančio lietuviš
ko jaunimo. Ir džiaugiesi, kad 
matai ir girdi didelėj Ameri
koj mažytę Lietuvą.

Jaunųjų kelias prie altoriaus 
prasidėjo prieš porą metų kažin 
kur jaunimo stovykloj. Abu yra 
studentai. Albertas studijuoja 
mediciną Louisville universite
te, _Kentucky, o Jūratė nuo šio 
rudens persikelia irgi į Louis
ville universitetą.

Vestuvėse dalyvavo jaunojo 
tėveliai dr. Edmundas ir Aldo
na Drukteiniai iš Dayton, Ohio; 
jaunojo brolis Edmundas; dr. 
D. Degesys su žmona iš Cle- 
veland, Ohio, du jų sūnūs; o 
taip pat daug abiejų šeimų gi
minių ir bičiulių iš arti ir toli.

ŽINIOS IŠ
TORONTO, ONT.

Dailininkas J. Račkus rugsė
jo 9 atidarė savo darbų paro
dą. Paroda tęsės ligi rugsėjo 
29. Dail. Račkus šiuo metu dir
ba Toronto universiteto archi
tektūros skyriuje.

Kanados P.L.B. Krašto Tary
ba (naujai išrinkta) pirmuosius 
posėdžius turėjo rugsėjo 29. 
Darbų tvarkoje buvo ir naujos 
valdybos rinkimai.

Keturi mūsų žinomi poetai ir 
rašytojai neaplenks ir Toronto. 
Jie čia bus spalio 6. Prisikėlimo 
parapijos salėje.

Lituanistiniai kursai prasidė
jo rugsėjo 27. Tai šeštadieni
nės lituanistinės mokyklos pra
tesimas. Norima jaunuolius pa
ruošti būsimais pradžios mo
kyklos mokytojais.

HAMILTON, ONT.
L. Katalikių Moterų skyrius 

šiais metais mini savo veiklos 
20 metu sukakti Ta proga spa
lio 19 rengiamas minėjimas — 
balius.

Valandėlės tikslas — skleis
ti lietuvišką patriotinę mintį, 
kelti lietuviško žodžio, dainos, 
muzikos grožį, laikyti nuolat gy
vą, tarsi žaizdą. Lietuvos ver
gijos reikalą. Nors ir esame 
svetur laisvi, bet vis tiek jau
čiamės lyg ir nesaugūs. Žmogui 
nepakanka laisvės. Jis dar ilgi
si tėvynės, kaip įsiprasminimo 
dirvos. Tėvynės ilgesys trokšta 
to klimato, tos aplinkos ir są
lygų, kuriose lietuvio buitis 
galėtų plačiai išsiskleisti.

Lietuviška radijo valandėlė 
jau baigia antrą dešimtmetį ir 
kiekvieną sekmadienį ugdo 
klausytojuose kilnias tautinio 
ir kultūrinio sąmoningumo idė
jas. Stengiamasi valandėlę to
bulinti ir dvasinių vertybių au
kurui ateity atiduoti didesnę, 
įdomesnę ir reikšmingesnę 
duoklę.

Klubo valdyba, šiomis dieno
mis susirinkusi, smulkiai apta
rė rengiamo koncerto eigą ir 
nustatė galutinę programą. Be 
koncertinės dalies, veiks turtin
ga loterija ir bus bendras pa
silinksminimas.

Koncertas įvyks lietuvių pa
rapijos salėje, 545 Hadson Av.. 
7:30 vai. vak.

Laukiami svečiai ir iš kai
myninių kolonijų, ypač iš Ka
nados, kiekvienais metais savo 
apsilankymu ir aukomis pare
mia Rochesterio lietuviškos va
landėlės išlaikymą. M.

Vladui ir Angelei Garsiam li
ko dar nevedęs sūnus Šarū
nas, studijuojąs Huston univer
sitete, Texas, o Drukteiniam 
— sūnus Edmundas.

Linkime jauniems Druktei- 
niams gražaus ir laimingo gyve
nimo. —Ž.

KANADOS
Moksleiviai ateitininkai jau 

pradėjo savo veiklą. Ir šiais 
metais juos globoja ateitinin
kas J. Pleinys. Rugsėjo 17 jų 
susirinko virš 30. Visi pasiry
žę dirbti ir likti gerais lietu
viais.

Ateities žurnalui trys broliai 
Gudinskai pasiuntė 100 dol.

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

Mielas lietuvi, paremk lietuviu pranciš
konu pastangas pastai vi i Kl LT C ROS 
ŽIDINĮ Ncw A erke. Įsigvtas žemes skly
pas Ilighland Blvd., Ilighland Parke, 
Brooklyn, N. A. Baigiami ruošti pastatu 
planai. Laukiam talkos! — Aukas prašom 
siusti lietuviu pranciškonų vienuolynui 
680 Busliwiek Avė., Brooklvn. NA . 11221

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin

— Aloyzo Barono, Lietuvių 
Rašytojų Dr-jos pirmininko, 
laišką įsidėjo “Chicago Tribū
ne“ dienraštis. Laiške rašoma: 
“Suėmimas vienuolikos čekoslo- 
vakų autorių, tarp jų ir “The 
Taste of Power” autoriaus L. 
Mnacko, sukrėtė viso pasaulio 
rašytojus. Lietuviai rašytojai 
egzilyje nepaprastai užjaučia 
čekų rašytojus, nes toki dvasi
ni terorą, kalėjimus ir koncent
racijos stovyklas pergyveno ne 
vienas Baltijos kraštų autorius. 
Sveikintinas P.E.N. prez. Arth- 
ur Miller protestas SSSR pre
zidentui Podgorny, tačiau to
kius protestus turėtų pareikšti 
visi laisvieji rašytojai.“

— Dr. A. šešplaukio para
šyta “Lietuvių kalbos gramati
ka ir sintaksė“ neseniai išėjo 
iš spaudos. Tai jau ketvirtoji 
laida. Išleido J. Karvelis. Ši lai
da pritaikyta tremties mokyk
lom, pagal švietimo tarybos 
nuostatus bei programas.

— Lietuvių profesorių drau
gija Amerikoj baigia rinkti me
džiagą monografijai apie Lietu
vos universiteto veiklą Kaune 
nuo 1922 vasario 16 iki 1944 
liepos 16. Bus ir santraukos 
anglų kalba. Ruošimo išlaidas 
iki šiol padengia pati draugija. 
Talkon atėjo kolegos inžinie
riai, atsiųsdami 58 dol. Auko
jo: E. Manomaitis, V. Vintor- 
tas. J. Sakalas, S. Švedas, R. 
Šiaudikis. K. Bertulis, D. Ado
maitis. Inž. J. Mikalauskas iš 
Bostono prisiuntė 100 dol.

— Stasys Lozoraitis, Lietu
vos diplomatijos šefas, Stasys 
Lozoraitis, Jr., atstovybės sek
retorius, ir generalinis konsu
las dr. Petras Daužvardis apsi
lankė Alto būstinėje, kur vyk
domi lietuvių tautos genocido 
parodos rengimo darbai. Dail. 
Z. Kolba. J. Jasaitis ir kiti Al
to komisijos nariai genocido 
parodai rengti supažindino sve
čius su parodos turiniu ir pa
rodė dalį eksponatų bei doku
mentų, kurie parodoje bus iš
statyti.

— Adelaidės Baltų Taryba 
ir Federalinė Baltų Taryba Aus
tralijoj išsiuntinėjo protesto 
laiškus ir telegramas vyriausy
bei ir spaudai dėl sovietų įsi
brovimo į Čekoslovakiją ir vi
siem priminė, kad prieš 28 me
tus Sovietai panašiu brutaliu bū
du okupavo Lietuvą, Latviją ir 
Estiją. (E.)

— Solistė Prudencija Bičkie- 
nė lapkričio 2 Chicagoje Jauni
mo centro didžiojoj salėj Šat
rijos rengiamam Jono Aisčio 
poezijos rečitalyje dainuos įvai
rių lietuvių kompozitorių kū
rinius, kurių žodinis tekstas yra 
Jono Aisčio poezija. Pats poe
tas rečitalyje skaitys savo poe
zija-

— Gavę inžinieriaus diplo
mus 1940-44 m. Kauno univer
siteto Statybos ir Technologijos 
fakultetuose prašomi pranešti 
gynimo data, diplomantu skai
čių. savo ir kolegų diplomantų 
pavardes ir darbu temas. Ad
resuokite: St. Dirmantas. 6616 
S. \Vashtenaw. Chicago. III. 
60629.
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ŠVEHCAUSKIENĖ sutiko Še

Hausunais Darbininko

jos adresu: Mrs. M. L Šveikauskas— 
Attomey-at-Law, Co-oporativa Bank 
Rasa, 1864 Centre StM Wast Roabury, 
Mass. 02132.

ATSAKYMAI TEISINIAIS 
KLAUSIMAIS " "

SUŽEIDIMAI IR APDRAUDA

Klausimas

Turime vienturtį sūnų. Jis 
yra geras vaikas, išsimoksli
nęs ir turi labai gerą darbą. 
Prieš metus vedė. Marti, nors 
ir nelietuvė, yra labai gera 
mergaitė, ir esame ja labai pa
tenkinti. Jie gyvena Massachu- 
setts valstijoje, o mes gyvena
me Ohio valstijoj. Kai sūnus 
nerašo, marti mum rašo malo
nius laiškus ir praneša mum vi
sas naujienas. Jie dabar laukia 
vaiko. Viskas, rodos, būtų pui
ku.

Prieš mėnesį gauname laišką 
iš marčios. Ji rašo, kad mūsų 
sūnus turėjęs automobilio ka
tastrofą. Nebuvo sužeistas, bet 
anot marčios, galėjo būti už
muštas. Jis turėjo 1964 metų 
automobilį labai gerame stovy- __ ____  ___  ________
je. Automobilis visuomet buvolaukti? Ar draudimo bendrovė 
gerai prižiūrimas, ir su juo jo
kio vargo vaikai nebuvo turė
ję. Taigi tą vakarą, marti rašo, 
sūnus, privažiuodamas prie 
šviesų (traffic lights), uždėjo 
stabdžius (brakes) ir bandė su
stoti užpakaly stovinčios maši
nos. Paspaudė stabdžius kartą, 
koja numynė iki pat grindų, o 
automobilis nesustojo. Sūnus į-

Atsakymas Toks sumos paminėjimas tei- paaiškės sužeidimų rimtumas.

turi ne 5,000, bet vadinamąj^ir nevisuomet atitinka sumą, O. New Yorko valstija-• —
Į Tamstos klausimą negaliu 

atsakyti, nežinodama mirusiojo 
namų nuosavybės dokumentų 
stovio (t.y. kaip surašyti jo 
nuosavybės dokumentai — 
deed) ir neturėdama žinių, 
kaip ir kokiomis aplinkybėmis 
mirusiojo santaupos buvo padė
tos ir laikomos bankuose.

Jei miręs našlys taip sudarė 
savo namų nuosavybės doku
mentus ir taip sutvarkė savo 
santaupas banke, kad, jam mi
rus, namai ir santaupos palik
tų posūnio šeimai, — tada nei 
giminės Lietuvoj, nei pussese
rė Amerikoj reikalo nepakeis.

Patariu pasitarti su vietiniu 
advokatu. Jis Tamstai nurodys, 
kokių informacijų yra reikalin
gas. Gavęs reikalingas informa
cijas, jis galės tiksliai ir nuo
sekliai painformuoti Tamstą.

ris yra minimalinis draudimas 
mūsų valstijoj. Reiškia, drau
dimo bendrovė atsako $,000 do-

kurią tikimasi gauti.
Žinoma, viskas priklauso nuo

kit, kad draudimo bendrovė pa-

daviniais. Draudimo bendrovės 
labai tikrina mediciniškus ir 
kitokius tvirtinimus. Jos turi sa
vo metodų nustatyti, kiek tei
sybės yra kitos pusės tvirtini
muose. Išskyrus tuos atvejus, 
kuriais iš draudimo bendrovės 
reikalaujama tik poros šimtų

vienas asmuo, ir 10,000 dole
rių sumoje, jei daugiau negu 
vienas. Matyti, buvo sužeisti ir 
keleiviai, ne tik vairuotojas.

Draudimo bendrovė atsako 
tik minėtose ribose. Jei asme
nys, važiavę užgautoj mašinoj, 
buvo rimtai sužeisti, apdraudos 
sumos gati neužtekti. Jei teis- dolerių, draudimo bendrovės 
mas priteistų jiem, sakykime, pinigų geruoju nedalina.

Tamstų vietoje aš perdaug 
nesirūpinčiau šiuo reikalu, kol

15,000 dolerių, — tada jie tu
rėtų teisę ieškoti likučio iš 
Tamstų sūnaus. Jei jie gautų 
vadinamąjį “judgment”, L y. 
“priteisimą tam tikros sumos” 
prieš Tamstų sūnų, tas “judg- 
ment” galioja 20 metų. Taigi, 
jei sūnus tu pinigų dabar ne
turi, jie, sužeistieji, turi 20 me-__ __________ ___ o____ t.___
tų, per kuriuos jie gali tų pi- Bemard Dillon iš La Salette mi- 
nigų ieškoti iš Tamstų sūnaus. 

Dėl advokato — draudimo 
bendrovės paprastai samdo ge
rus advokatus bylom vesti. Pi
nigų draudimo bendrovėm ne
trūksta, ir jos labai žiūri, kaip 
sutaupyti centą. Jos labai gerai 
žino, kad geras advokatas jų 
reikalą gerai apgins. Tačiau, 
reikia neužmiršti, kad draudi
mo bendrovė atsako tik drau-

NASHUJL N. H.
Rugsėjo 16, 17 ir 18 šv. Ka

zimiero lietuvių parapijos baž
nyčioje įvyko specialios pamal
dos Švč. Marijos garbei. Kun.

sijų namo, Hartford, Conn., ry
tais aukojo mišias ir sakė pa
mokslus, taip pat vakarais sakė 
pamokslus ir klausė išpažinčių. 
Žmonės gausiai dalyvavo pa
maldose.
First Fed. Savings and Loan 

Association bankas, buvęs 200 
Main St., persikėlė į naujas, 
modemiškai įrengtas, patalpas 
223 Main St. Naujos patalpos 
yra erdvios ir patraukiančios.

Laiškas redakcijai
“Darbininko” š.m. nr. 61 pa

vardės nepasirašęs korespon
dentas iš Chicagos straipsnyje 
“Valdas Adamkus nori apvaly
ti Chicagą” rašo: “Chicagoje 
šio rudens rinkimuose yra ir 
vienas lietuvis — Valdas Volde
maras Adamkus — Adamkavi- 
čius...”

Tai netiesa. Perrinkimui į Il
linois Atstovų rūmus Šiemet ir 
vėl kandidatuoja žinomas Lie
tuvos vyčių veikėjas, JAV gi
męs lietuvis Frank Savickas, 
už kurį daugelis lietuvių atida
vė savo balsus pirmąjį kartą jį 
išrenkant į Illinois Atstovų rū
mus.

Tad lapkričio rinkimuose Chi
cagos lietuviai turės du kandi
datus: respublikoną V. Adam
kų ir demokratą F. Savicką ir, 
tikėkime, visi už juos balsuos.

VI. Rtnjs
Chicago, III.

Knygos
Pulgio Andrtušio rinktiniai 

raštai. Pirmam toman sudėta: 
Septinton įleidus (autobiografi
niai bruožai), Anoj pusėj eže
ro. 262 psl., įrišta į kietus vir
šelius. Kaina 5 dol.

Danguolė Sadūnaitė — TU 
ESI MANO ŽEME. 46 psl. Iš
leido Juozas Kapočius. Kaina 
1.50 dol. Autorė — žinoma 
jaunosios kartos poetė.

Algirdas Martin Budreckis— 
THE LITHUANIAN NATION
AL REVOLT OF 1941. 147 psl. 
Išleido Lietuvių Enciklopedijos 
Leidykla. Įrišta į kietus virše
lius. Kaina 4 dol. Autorius, 
naudodamasis spausdinta ir ne
spausdinta medžiaga bei gyvų 
liudininkų patyrimais, pateikia 
objektyvią 1941 metų lietuvių 
sukilimo studiją anglų kalba.

Amens In Amber, Leonardo 
Andriekaus anglų kalba poezi
jos — eilėraščių 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 ketvirtą knygą “Į. 
laisvę ir mėnulį”. Knyga para-

ATSITIKTINIAI SUSITIKIMAI
(atkelta is 4 psl.) 

nes pagrindinis novelės reikala
vimas — netikėta pabaiga — 
dažniausiai čia atskleidžiamas 
anksčiau nei pabaigoj. Tačiau 
ne vienas iš šių kūrinėlių pasi
žymi kompoziciniu atbaigtumu. 
Kas dar svarbu: K. Barėno kal
ba itin gera, bemaž be jokio 
tarmiškumo. Tad knyga bus 
miela ir naudinga ne tik vy
resniam, bet ir jaunesniam 
skaitytojui. f
(Kazimieras Barėnas. Atsitikti
niai susitikimai. Londonas, 
1968. 216 pusi. Kaina 2.50 dol. 
Leidėjo adr.: 1. Ladbroke Gds., 
London, W. 11, Gt. Britain).

Šv. Pranciškaus stigmos

važiavo į priešaky jo prie švie
sų stovinčios mašinos užpakalį. 
Toj mašinoj buvo trys žmonės: 
vyras, moteris ir mažas vaikas 
Tuoj atvažiavo policija. Viską 
ęurašė. Pirmojo automobilio ke
leiviai skundėsi, kad jie esą la
bai nukentėję.

Dabar mūsų marti rašo, kad 
iš jų reikalaujama 100,000 do
lerių už nuostolius ir kad jie 
teturį 5,000 dolerių apdraudos. 
Jie, vaikai, nežino, ką daryti. 
Ar jiem reikalingas advokatas, 
ar ne. Jų draudimo bendrovė 
jiem pasakiusi, kad jie duosią 
savo advokatą, bet mes sako
me, gal bus negeras ir nesu
gebės vaikų apginti. Ką mes, tė
vai, galėtume padaryti? Gyve
name taip toli ir bėdoj nežino
me, ką geriau būtų padaryti.
Prašome mum patarti. Ar rei- dimo sumos ribose (Tamstų vai- 
kia dabar imti advokatą, ar _.kų atveju, jei buvo sužeista dau-šis bankas moka 5 proc. už tau

pomus pinigus be jokių api
brėžimų. Užeikite pamatyti ir 
pasikalbėti.

Alfonsas Rutkauskas, gyv. 
Temple St., Darbininko skaity
tojas, buvo susirgęs ir du kar
tu buvo ligoninėje. Pasveiko 
kiek ir jau grįžo į darbą. Lin
kime stiprios sveikatos.

Bronė Hendrickytė, gyv. su 
savo mamyte, Memorial ligoni
nėje pergyveno sunkią operaci
ją. Linkime pasveikti ir grįžti į 
savo namus. f'

... » .. ... . mnas Minias, rneuas prie xiu.ruuuvi.iuii tu muucru uiuiuan
Elzbieta Ratkevičiene, gyv. — . . _ T „ „ D T r nn. __ 87 . . Timeles* Lithuania by Owen J. C. Norem, B.D., L.L.D. $4.00.

samdo gerus advokatus, ar žiū
ri, kur pigesnį gauti? Ar gali 
reikalauti iš vaikų, kai jie turi 
draudimą? Ar turi tie žmonės 
pasitenkinti tuo, ką jiem duos 
draudimo bendrovė? Ar gali 
kas nors būti sužeistas 100,000 
dolerių sumoj? Būsime dėkingi 
už bet kokias informacijas.

Neramūs tėvai, Ohio

KUN. DR. JONUI STARKUI
mirus, 

jo brolį Dr. Antaną Starkų nuoširdžiai užjaučiame

ALKSNINIAI ir KAUNAI

Mūsų mielos bičiulės dr. Birutės Paprockienės tėveliui

ANDRIUI TREINAVK5IUI
Lietuvoje mirus, jai ir jos šeimai reiškiame nuošir
džiausią užuojautą

Liet. Moterų Klubų Federacijos Valdyba

Af A

ALBINUI STADALNINKUI
mirus, Nijolę ir Joną Ulėnus šioje liūdesio valandoje 
nuoširdžiai užjaučiame.

Aleksandra ir Julius MALDUČIAI

A f A

ALBINUI STADALNINKUI
mirus, žmonai Valerijai, sūnui Romui, Nijolei ir Jonui 
Ulėnams, nuoširdžią užuojautą reiškia

V. G. DRAGUNEVIČIAI 
ir E. IL KRASAUSKAI

Aleksui Mrozinskui, ilgamečiui New Yorko Vyrų Okteto 
vadovui, jo mylimai žmonai

AfA

VALENTINAI MROZINSKIENEI
mirus, gilią užuojautą reiškia ir drauge liūdi

NEW YORKO VYRŲ OKTETAS

giau negu vienas asmuo, 10, 
000 dolerių riboj). Todėl, jei su
žeidimai buvo tikrai rimti, pa
tartina turėti savo advokatą, ku
ris dirbs kartu su draudimo 
bendrovės advokatu Tamstų sū
naus reikalui apginti.

Manyčiau, kad Tamstų sūnus 
gali palaukti tol. kol paaiškės, 
ar ieškovu sužeidimas yra toks 
rimtas, kain jie mano. Jei drau
dimo bendrovės advokatas ma
nys, kad sužeistųjų asmenų ieš
kinys nėra perdėtas, jis pats 
praneš Tamstų sūnui, kad jis 
pasirūpintu turėti savo advoka- Middleboro, Mass. pas savo 
ta “likučiui”, atseit, sumai vir- dukterį ir žentą, praleido atoš- 
šijančiai draudimo sumą. togas pas savo seserį ir švoge-

Tie reikalaujami 100,000 do- rį A. Sabaliauskus, gyv. 34 Ę. 
lenų tegul Tamstų negąsdina. Pearl St. A

(atkelta iš 3 psl.)
Tuo būdu šv. Pranciškus tapo 

lyg ir tarpininku tarp dieviškos 
ir žmogiškos kančios. Dvyli
kai amžių praslinkus, jo kūnui §yta proza, gaunama Darbinin- 
tarpininkaujant, žmonės atnau
jino nukryžiuotojo ant akmens 
penkis kryžiaus įžadus.

Kaip tokios Dievo valios pa
tvirtinimas, šv. Pranciškui bu
vo suteiktos— tarsi tai būtų bu
vę naujausi pripažinimo įgalio
jimai — stigmos.

Iš G. Papini knygos "Apie poe
tus ir šventuosius" išvertė Dr.
P. Mačiulis

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

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

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

ko administracijoje. Kaina 2 
dol.

H. Tautvaišienės knyga “Tau
tų kapinynas Sibiro tundrose” - 
buvo labai pageidaujama, skai
toma ir jau išparduota. Ta pa
ti knyga dabar išleista anglų 
kalboj: “TheCemetery of Na- 
tions in the Siberian Tundra”. 
Kaina 1.75 dol. New Yorke gau
nama: Darbininko adminis
tracijoje,

Ant Vilnelės tilto. P. Jurkaus 
27 Vilniaus legendos. 200 psl. 
Kaina 2,50 dol. Lietuviškos kny
gos klubo leidinys.

Laisvės Kovu Dainos. Reda
gavo Jonas Aistis. 342 psl. Kie
tais viršeliais. Kaina 5 dol. Iš
leido Lietuvos Nepriklausomy
bės fondas.

Tautiniai drabužiai ir juostų 
raštai. Prof. dail. A. Tamošai
tis aprašo Lietuvos provincijų

Lithuania and Lithuanians, compiled by J. Balys. Bibliography. $5.00. 
The Balto, by Marija Gimbutas. Ancient Peoples and Places. 286 psl. $7.50. 
Lithuania under the Sovieto, by V. S. Vardys. Portrait of a Nation 1940-65, 

300 psl., kietais viršeliais. $7.00.
Vytautas the Great—Grand Duke of Lithuania, by Dr. J. B. Končius. $3.00. moterų tautinius drabužius ir
Twenty Years’ Struggle for Freedom of Lithuania, by J. Audėnas. $2.50. jų svarbesnius bniOZUS.- Ina Ne- 

^iiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiMHiiiiiiiiim nortienė apraš0 instrakcijas’

S S Leave Your Tears in Moscow, by B. Armonas. $4.00.
S S Tannenberg, by C. R. Jurgėla. The Battle of Tannenberg. $2.00.
= S The Refugee, by K. C. Girtautas. $3.50
S S Crosses, by V. Ramonas, romanas. Kietais viršeliais. $4.00.
S S Seiected Lithuanian Short Stories. Lietuvių rašytojų kūriniai. $5.00.
== Lithuanian Ouartet. Barono, Katiliškio, Landsbergio ir šeiniaus kūriniai.

kaip užmesti juostą. Yra visa 
eilė juostom austi raštų, šią 
knygą galima gauti Darbininko 
spaudos kioske 910 Willoughby 
Brooklyn, N. Y. 11221. Kaina 
2.50 dol.

$5.00.

REGULAR
SAVINOS

Add or withdrnw any amaunt, any time

A YEAR, PAID SEMI-ANNUALLY
No Restrictions
Open your account with as little as $1.00 
(by mail if you wish).

FIRST FEDERAL SAVINOS
and Loan Association

223 MAIN STREET 
NASHUA, NEW HAMPSHIRE

Mielai bendradarbei
AfA

Valentinai Mrozinskienei .
mirus, 

vyrą Aleksą, 
sūnus Saulių ir Sigitą 

kitas gimines nuoširdžiai užjaučiame.

CHAS PFIZER & CO. 
dirbantieji lietuviai

Lithuanian Folk Talės. $4.50.
The Herdsman and the Linden Tree. V. Krėvės apsakymai. $4.00.
Home Upon the Sand, by J. Gliaudą. Romanas. $4.00.
The Ortfeal of Assad Pasha, by L šeinius. Satyra. $2.00.
Memoirs of a Lithuanian Bridge. V. Kudirkos kūriniai. $2.00.
The Maker of God*, by St. Zobarskas. 10 novelių. $3.00.
The Temptation, by V. Krėvė. $3.00.
Bobby Wishingmore, by S. Zobarskas. Vaikams istorija. $2.00.
The Living Testament of Faith and Courage. Sibiro maldaknygės lietuvių 

anglų kalbomis, didelio formato leidinys. Kietais viršeliais. $3.50.
Popular Lithuanian Recipes, by J. Daužvardis. $2.50
Lithuanian Self-Taught, by M. Variakojytė. $1.25.
Art Collection of the Lithuanian Franciscan Fathers, by P. Jurkus. Lietuvių 

menininkų paveikslų albumas. Didelio formato. $5.00.
Lithuania, by V. Augustinas. Albumas iš Lietuvos vaizdų. $6.00.
Dedication of the Chapel of Our Lady of Šiluva. 50<.
Our Lady of Šiluva, by Rev. John C. Jutt. 50<.

Englieh-Lithuanian Dfctienary, by V. Baravykas (ca. 30,000 žodžių). $6.00.
Lithuanian-English, by B. Piesarskas. B. Svesevičius (ca. 27,000 ž.) 
Lithuanian-English, V. Peteraitis. 602 psl. Kietais viršeliais. $7.00. 
Lithuanian-English A English-Lithuanain kišeninis žodinėlis. $2.00.

Awakening Lithuania, by Dr. Jack J. Stukas. $5.00.

NMn at a Country Ina. by A. Vaičiulaitis. MOO.
NimUefoot tbe Ant and Her Adventures, by V. Tamulatis. $4.00.
The Dduge, a Leve Story of Ancient Times, by M. Vaitkus. $4.00.

$5.00.

thuenian. Puikus lietuvių kal
bos vadovas su 40 pamokų, 
gramatikos priedu, skaitymais 

ECeven Lithuanian Artisto in Australia. Kieti virš. Albumo formatas. $6.00. Ū* Žodynėliais. Tekstas ir paaiš

Tbe Mountain Doves and other African Folktalee, N. M. Zobarskas. $3.50.
Amen* in Amber, Leonardo Andriekaus poezija anglų kalba. Kaina 4 dol.

kinimai anglų kalba. Nemo - 
kantiem ar nedaug mokantiem 
lietuviškai — puiki galimybė iš
mokti. Parengė L Dambriūnas, 
A. Klimas ir W.R. Schmalstieg. 
Išleido lietuviai pranciškonai 
Brooklyne. 479 psl., kietais vir
šeliais. Kaina 7 dol.

Labai naudingas priedas pra
dedantiems mokytis lietuvių 
kalbą: Lithuanian Reader for 

The Lithuanian National Revolt of 1941. by Dr. A. M. Budreckis. $4.00. Selį-Instruction. Parengė W.
Lithuanian* in Canada, by Pr. Gaida. S. Kairys. J. Kardelis. J. Puzinas, A. R. Schmalstieg ir A. Klimas. 

Rinktas*. J. Sungaila. Kietais viršeliais. 370 psl.. kaina 8 dol. Kaina 1 dol
The Cemetery of Nation* in tbe Siberian Tundra, by H. Tautvafša. Kairia

The Way of the Nation, by J. Juodis (paveikslų albumas). $7.00.
Lithuania through the Ages. by Dr. A. Šapoka. $3.50.
History of Lithuania, by Dr. V. Vaitekūnas. $1.00.
The Battle of Grunwald, an Historical Nove!. $3.00.
The Forest of Anykščiai, by A. Baranauskas. $2.00.
Lithuania, Land of Heroes, by L. Valiukas. $4.75.
The Seasons, by K. Donelaitis. $3.00 (kietais $4.00).
Ambarita, by J. Narūnė, pasaka. $1.00.
Sonata of Icarus, by Jurgis Gliaudą. $5.00.
Eecays in Greek PoHtlcs, by R. Sealey. $6.00.
Tundra Teles, Nola M. Zobarskas.ed. 5.00.
The Wiiwiowing Winds. by Bailey. $4.00.

1.75 dol.

Šios ir kitos knygos bei muzikos ptokštejės gaunama: 
DARBININKO ADMINISTRACIJA

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



DARBININKO SKAITYTOJAM

UUž kalendorių

Inkorporuotas 1863

460 West Broadway, South Boston Massachusetts

“Kur tūkstančiai taupo milijonus

ALFRED W. ARCH1BALD
President .

8k> banko direktorių taryboje yra Uetuvos garbės konsulas adv. A. 
O. čuiaima ir adv. -'onas J. Gnga*us. Reuoue su patarnautojai* ga
lima susikalbėti ir lietuviškai • Turtas (Assets) virš $132,000,000

Current dividend 5% on all accounts.

Dabar moka 5% už visų rūšių taupomus pinigus.

ČAKBINIIIKAB

SOUTH BOSTON SAVINOS BANK

H. W. MALĖ

YOUR AD

Nunokę .rudens vaisiai

LIETUVIŠKOS PLOKŠTELES 
PAPIGINTOM KAINOM

siųsti adresu:
Darbininkas, 910 WUloughby Aetų Braoktgu, N. Y. 11221

Trys ilgo grojimo lietuviškos 
plokštelės ui penkis dolerius

BUS MECHANICS
With Diesel Ėxperience 

HELPERS £. CLEANERS 
FULL TIME 

FULL BENEFITS 
Apply at 

INTER-CITY 
TRANSPORTATION CO.

730 MADISON AVĖ. 
PATERSON, N. J.

No Phone Calls

Keturios ilgo grojimo lietuviš
kas plokštelės už penkis 

dolerius

LIETUVIŠKŲ PLOKŠTELIŲ 
IŠPARDAVIMAS

CANCEL 0R CHANGF
Tel.: GL2-2923

Vardas ir pavardė

Adresas
DARBININKAS naujiem skaitytojam pirmuosius metus 
tik $5.00. Visi kiti skaitytojai, kur begyventų* moka $7.01)

Siunčiu už prenumeratą 3..'.

TO PLACE

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. <

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 žirgelį, 
po langelio, Oi berneli 
ri ir Vakaras.

SERVICE

Sėdžiu 
vientu-

LAISVĖS KOVOS METAIS < .

Kviečiame talkon DARBININKUI

2. Suk, Suk Ratelį, Vilniaus 
tautinio choro ir solistų įdai
nuota 14 liet dainų: Suk, suk 
ratelį, 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 šilelį jojau, Naktigo
niai ir Ramunėlės.

2. Lietuvių Tautiniai
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.

šokiai,

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-

3. Kur Banguoja Nemunėlis, 
Sol. Algirdo Brazio, įdainuota 
16 liet, kūrinių: Kur banguo
ja Nemunėlis, Suvlitas, Pate- k?k’ Aunu> aunu baltas M35’ 
kėk aušrine, Siuntė mane mo- MyUu tave> Plaukia sau laive- 
tinėlė, Pilu stiklelį, Kur baku- Kai ateis pavasarėlis, iš
žė samanota, Ilgesys^ Kur tas * Birutė Sesutėlės lelijėlės 
šaltinėlis, Aria iš op. “Graži- * op. “Dana” moterų cho 
na”, Tėve Mūsų, Sveika Mari- ras-
ja ir šventa Naktis. 4 "Lietuvos Atsiminimų"

25 m. Jubiliejaus koncertas:
4. Himnai — Lietuvos, Lat- su solistais ir choru įdainuota: 

vijos, Estijos ir JAV, o taip pat Tėviškės namai, 0, ramybe, Oi 
lietuviški kuriniai, įgroti sunfo- berneli vienturį, Avietėlė, My- 
ninio orkestro.

7 DARBININKO administracija iš savo pusės daro visa, 
f kad nereikėtų laikraščio kainos kelti. Palyginus šiFpirmą-

ja kaina prieš 50 metų, DARBININKO prenumerata šian
dien turėtų būti triguba-—apie 10 dol. Tuo tarpu DAR
BININKO skaitytojai gauna laikraštį už 7 dol. Tai pigiau
sias mūsų laikraštis. ... /

Norėdama ir toliau už tą kainą DARBININKĄ išlai
kyti, administracija šaukiasi. talkos. DARBININKUI rei
kia naujų skaitytojų. Jų galima rasti, tik reikia pasiū
lyti DARBININKĄ užsisakyti.

Tam tikslui dabar skelbiamas DAR&1NINKO vajus 
ir naujiem skaitytojam daroma nemaža.nuolaida. .

Kas prisius 2 dol., DARBININKĄ .gaus iki šių metų 
pabaigos. Kas prisius 7 dol., gaus 1968 ir>'L969 metam. 
Kas suras 5 naujus prenumeratorius, gaus-dovanai lietu
viškų knygų už 10 dol.

Kviečiame ..užprenumeruoti DARBININKĄ sau arba 
artimiesiems, kurie DARBININKO dar neskaito. Para
ginkite draugus beię pažįstamom, kad užsiprenumeruotų 
papigintai arba’prisidėkite auka; kad galėtume siuntinėti

•* W • • < _ ■ a • i ’ . *■’ _ V- i . »» -t A- < • • t- '

racija gauna nemažai tokių prašymų iš kitų kraštų ir 
pačios Amerikos.

metais surasti naujų skaitytojų padės administracijai il
giau išsilaikyti nekeliant DARBININKO prenumeratos. 
Jei kiekvienas pasiryš prisidėti prie vajaus ir paieškoti 
naujų skaitytojų, nebus sunku to pasiekti.

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-

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

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

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

Palengvinti išsiųsti prenumeratą, dedama ši atkarpa.
Prašome iškirpti, užpildyti ir pasiųsti adresu:
DARBININKAS — 910 V/ilIoughby Avė., Brooklyn, N.Y. 11221

Prašau siųsti DARBININKĄ ...

Vardas ir pavardė ...-.

Adresas

Laikraštį užsakė

Siunčiu už prenumeratų $. aukų $. Viso $

metam

le, Atsknend sakalėlis, Oi nėra 
niekur, šokių scena, Pasiveiki- 
raino 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, Dzimdzi, Mikita, Atskrend 
sakalėlis, Ant kalno karklai siū
bavo, šia nedėiėię, Plaukia Ne
munėlis, Munšainiukas ir 5 lie
tuviškos polkos.

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. Nori įsigyti papigintų 
plokštelių, prašomi rašyti: Dar
bininkas, 910 Wilk>ughby Avė.. 
Brooklyn, N.Y. 11221.

Prisiuntimui pridedama 50
centų.

RADIJO PROGRAMOS
Lietuvos Atsiminimų Radio Valanda 

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

Laisvės žiburys — NEW YORK — 
Lietuvių ir anglų kalbomis sekma
dieniais 9-10 vai. ryto WHBI 105,9 
FM banga. Vedėjai: Antanas Mažei
ka VI 5-6332 ir Romas Kezys TW 
4-1288, 62-15 69th PI., Middle Vil
iūge, N.Y. 11379.

BOSTON. MASS 
Vedėjas 

STEP. M1NKUS
WLYN —1360 kilocycles

Ir FM 101.7 banga
Sekmadieniais nuo 1-1:30 vai. p.p.

BOSTON, VVORCESTER 
BROCKTON, r 
Vedėjas P. VIŠČINIS

173 Arthur St., Brockton 18, Maso. 
Tel JU 6-7209

FM bangomis 105,7 MC

EXP DONUT BAKER
Part or Full Time — Steady nice 
working conditions, fringe benefits 
DUNKIN DONUTS 120 East Sun- 
rise H1ghway Valley Stream (516)

■ VA 5-2530.. -.—-r-.

EXP. HOUSEMAN
Mušt have neat appearance 

Steady position. Good salary.
Apply in person or call 

GARDEN CITY HOTEL 
7th Street & Park Avė.

Garden City, L.I. (516) PI 6-0700

REAL ESTATE

SEAFORD HARBOR — HI-RANCH 
$29,900 . 2 years young, brick and 
shingles, 60x100. 6 rooms, up — re- 
creation room laundry room and l/z 
bath dora, 2 car garage. Make of- 

- fer — O’DOWD 164-01 Northern 
Blvd. Tel. 939-7676.

ĮVAIRENYBĖS

RADIO VALANDA

, 1430 kil. Medprd, Mass. Plastikinių butelių pergalė (
Sekmadieniais nuo 11 iki 12 vm. Plastikinių butelių pramonė 

džiaugiasi: per 3 šių metų mė
nesius iš fabrikų išsiuntė iki 
puspenkto bilijono gaminių,

girdima kiekv. šeštadienį 3-4 p.p.
iš Detroito stoties wjlb-am-i400 Tai gerokai pralenkia 1967 
kilo. Pranešėjai: Patricia Bandža ir laikotarpi, kai pavyko par- 
Algis ZHpsTHckns; vedėjas — Ralpli . *** *
Valatka, 15756 Lesure, Detroit, Mich. duoti 3,800,000 įvairių plasti- 
48227; tek 273-2224. kinių butelių.

Islandijos papročiai
v«lHjUTdr1°,o“vmus Islandijos miestelyje Dang- 

lou tik neseniai panaikintasVVBMI-FM 95.7
273 Victoria Rd., Hartford 14, Conn. potvarkis, pagal kuri neištekė- 

TeL: 249 - 4502s®midwr-1«». -- j“5'0” moterim uždrausta sė- 
______1_____ dėti greta vyro viešose vietose:

kine ir teatre.
PITTSBURGH, PA. 
WZUM, 1590 banga

52 vvTp^ Japonijoje dažnai galima pa-
oa Shady st. W. Pgh., Ferma. 15228 r j a o r

Tei. 563-2754 stebėti, Jtaip vyrai užleidžia sa-
Sekmadiemais 12:00 iki 12:30 v. vo vietą tramvajuje vaikam Ta

čiau jie niekada nepasikels, 
priėjus pagyvenusiai moteriai.

Japonijos papročiai

TeL 563-2754

PHIL A DELPHI A, PA. 
WTEL, 860 kilocycles 

BENDRUOMENES BALSAS 
1203 Green St., Phila, Pa. 19123 Žmogaus smegenys nuo gi- 

•ežtadienia/nuo^Miki 2:30 P.p. mimo P€r septyniasdešimt me- 
___________ tų užregistruoja 15 milijardų 
waterbuky, conn. informacijų. To neįstengtų jo- 
WWCO . AM - 1240 

Ved. ANT. PALIULIS 
Lietuvos prisiminimai

Kultūrinė - komercinė programa 
Sekmad. 9:35 ik> 10:30 ryto

Kas norėtu skelbtis Darbininko

Tel. (212) «7-8885

Alfa Jeweler

Persiuntimui pridedama 50 c.

PL 3-5300 E Jaunimas New Jereay lietuvių dienoje RMmay, NJ. Nuotr. V. Maželio

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

Every Sunday — Jdy through October
Folk Manses: 10:45, 11:45 and 12:45; Novena to St. Anthony 2 PM;
Ecumcnicai Service and Bible reading with song 3 PM.

Plėnie Grounds - Snack Bar - A ruple Parking - Gift Shop

WEEKDAY MASS — 11 A.M.
Spėriai arrangcments for organizations and grotips. For further In
formation write: Fr. Jeremiah Kelliher Graymoor Friars. Garnson. 
N.Y. 10524; Telephone: GArrison 4-3671 (Code #914). Write for

UinfUldOI 
• FUNEKM.OMPELINC. «

ELroi
Untrersal žermeninėje 
laidotuvės yra tikėjimo 
tmliudijimas.

"Praying Honds" 
by Albrecht Ovrer

kie elektroniniai smegenys.
Tačiau specialistai teigia, kad 

iš viso to, ką žmogus sužino, at
mintyje lieka tik maža dalis.

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

Charm Beauty Shoppe
REGINA CSELIENE — Tel. 497-8865

267 St Nichoias Ave~ Radgesrood, N.Y.

CUSTOM FLOORS
BY LISA
CARPET LINOLEUM 
INLAID and TILE 
CALL 24 HOVRS 
CALL 835-7559

MAIDST0NE MARINA,.
f 3 Ml HARBOR

E. Hampton. (516) EA 4-1650
Silver Sea Horse Restaurant, pool, 
mail port, Hertz cars, showers, laun- 
derette, gift shop, supplies. Places of 
vvorship within the area. Reserva- 
tions - 516 324-2650.

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

FAMA PAINTERS
INSIDE and OUTSIDE 

Ali work done at reasonable rates 
We guarantee all our work 

1151 Rogers Avenue, Brooklyn
Call 2878199

THE T0VVNH0USE — 860 Ampld 
Avė. Point Pleasant, N. J. A new 
pesident hotel for those over 85. 
Maid Service & 3 meals daily (201) 
899-0575, or write: 3601 Herberts- 
ville Rd. Point Pleasant, NJ.

VINYL TCP YOUR CAR
Any Car—Hardtops, Sedans, Sportą,

Station VVagons, etc. 
for orriy 
149.95

Fūlly Guarantecd
-  Šame Day Service ------ -■ 

VVaterproof - Fireproof - Cut Proof 
Also — Low Pričed

Body and Fender Work
VVALTER FALIK

1707 Jerome Avė., Bronx (175 St.) 
CALL LU 3-4873

H. W. FEMALE

EXP. CHAMBERMAIDS .
Steady position. Good salary 

Dayshift. Apply in person or call:
GARDEN CITY HOTEL
7th Street & Park Avenue

Garden City,— (516) PI 6-0700

GENERAL FAČTORY HELP (20) 
Work near home — Good starting 
salary. Some experience preferred.

Braun Crystal Manufacturing Co.
64-20 Admiral Avę. Middle Vlllage, 
Queen.s. Apply in person ask for Mr. 
Bobi SotoL

EXPERIENCED OPERATORS 
ON DRESSES 

Section Work. Full Time 
and Exp. Pressers

Fringe Benefits. Paid Iiolidays 
Good starting salary. 

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

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

vVork near home EXP. OPERATORS 
ON HAIR PIECES steady work. 
nice working conditions. CARUSEL 
PRODCCTS 9 Whitc Street. Bklyn. 
Call 497-1000 ask for Mr. Ramon.

OPERATORS EXP 
SECTION WORK

Steady, g<xxi working conditions 
Many Fringe Benefits 

VVEE-GIRLŠ 133 W. 21st Street 
N.Y.C. lOth Ftoor. Apply in person.

HELP VVANTED

EXP OPERATORS 
FOR INSERTING MACHINES

Day Shift 40 Hours
Steadv niccworking conditi<MW

U.S. PENCH. 100 5th Avė. N.Y.C.
Tek 924-2727



Liet. Fronto Bičiulių New 
Yorko apygardos suvažiavimas 
rengiamas lapkričio 9 Maspe- 
tho liet, parapijos salėje. Suva
žiavime dalyvauja rytinio pa
kraščio LF bičiuliai. Pirmam 
darbo posėdyje bus svarstomi 
organizaciniai reikalai, antram 
viešam posėdyje bus simpoziu
mas aktualia tema ir partizanų 
prisiminimas. Vakare toje pa
čioje salėje vakarienė, literatū
rinė dalis ir šokiai.

Maironio Lituanistinėje mo
kykloje rugsėjo 21 lankėsi Va
sario 16 gimnazijos direktorius 
V. Natkevičius. Mokyklos salė
je painformavo vyresniuosius 
mokinius apie lietuvius Vokie
tijoje ir parodė spalvotą filmą 
iš Vasario 16 gimnazijos gyve
nimo.

Vincas Natkevičius, Vasario 
16 gimnazijos direktorius, rug
sėjo 23 iš New Yorko išskrido 
atgal į Vokietiją. Jis čia buvo 
atvykęs kaip PLB seimo delė- 
gatas, ‘ dalyvavo seimo posė
džiuose, paskui važinėjo po lie
tuviškas kolonijas, rodydamas 
filmą, kalbėdamas apie Vasa
rio 16 gimnaziją. Jis aplankė 
Chicagą, Omaha, Toronto, Det
roitą, Clevelandą.

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- veiklos negalį prisidėti darbu, to paties Sovietų Sąjunga šie
no Pašukonio knygynas, 94- prašomi ją paremt pinigais. Au- kia Čekoslovakijoje, vis kaltin- žodžius Ramonam ir visiem
17 Jamaica Avė., Woodhaven, kas siusti: Uthuammi-Ameri-. dama čekus laužant susitarimus įaieišk?* užuojauta bei
N. Y. (Woodhaven Blvd sto- cans for btaon, 178-59 Vex- ir žingsnis po angsmo eidama ” į -
tis). Darbo vai. nuo 9 ryto iki ford Terr., Jamaica Estates, N. pne visiško Čekoslovakijos pa-
6 v.v. Tel. HI 1-7747. Y. 11432. vergimo. — LGK. —Liūdinti Kirkylų šeima.Y. 11432.

® Visus kviečiame į didžiulį

I BALTUOS TAUTŲ FESTIVALĮ 

kuris įvyks 

sekmadienį spalio (Och) 6 d.
2:00 vai. p.p. 

WAR MEMORIAL BUILDING
Willow & Lafayette Sts.

Trenton, New Jersey

GL 5-7064 
GL 2-6916 
GL 5-mi

PLB III-jam seimui du svei
kinimai atėjo jau po seimo: ma
rijonų vienuolijos provincijolo 
kun. V. Rimšelio, MIC, svei
kinimas ir Kunigų Vienybės pir
mininko kun. E. Abromaičio 
sveikinimo telegrama.

Antanas Mąžaika, Laisvės Ži
burio radijo angliškosios dalies 
redaktorius, savo darbą baigia 
ateinantį sekmadienį. Jis išsike
lia gyventi į New Jersey, kur 
gavo naują darbą farmaceuti- 
kos korporacijoje. Kas bus nau
jas radijo valandos angliškosios 
dalies vedėjas, tuo tarpu neaiš
ku.

LMKF New Yorko Klubo pir
masis po atostogų narių susi
rinkimas įvyks klubo narės B. 
Oniūnienės bute spalio 5, šeš
tadienį, 5 vai. popiet. Adresas: 
52-56 72nd PI., Maspeth, N.Y.

Marijona Rusienė, Darbininko 
skaitytoja ir didelė pranciško
nų geradarė, iš Port Washing- 
ton, N.Y., paguldyta North 
Shore ligoninėje, Mahhassęt, L.

Lietuvių iniciatorių pasitari
mas Nixono kandidatūrai remti 
New Yorke įvyko rugsėjo 25. 
Priimtas veiklos planas. Suda
rytas vykdomasis komitetas: S. 
Gudas, R. Kezys, V. Maželis, K. 
Miklas ir dr. V. Paprockas. 
Prie centrinio tautybių komite
to New Yorke lietuvių atstovu 
išrinktas R. Kezys. Pramatytai 
veiklai reiks nemaža talkos. No
rį prie šio darbo prisidėti pra
šomi registruotis pas V. Mažę- jos valstybėse iki laisvė ten vi
li, tel. HY 7-4677. Prie šios siškai buvo užgniaužta ir kaip

Albinas Stadalninkas, diplo-

amžiaus, po trumpos li
gos mirė rugsėjo 23 rytą Stam
ford, Conn. Lietuvoje velionis 

Žemės banke ir Ūkio 
eidamas atsakingas pa- 

į JAV, su šei- 
GL 2*2923 ma 85^®“° Stamford, Conn., 

■ ■ kur dalyvavo lietuviškame vei
kime ir dirbo keliose firmose 
tvarkydamas jų atskaitomybę. 
Rugpiūčio 26, ketvirtadienį, po 
gedulingų pamaldų St Mary’s 
bažnyčioje, Stamford, Conn., 
palaidotas šv. Jono kapinėse, 
Springdale, Conn. Velionis nu
liūdime paliko žmoną Valeriją, 
sūnų Romą, dukterį Nijolę ir 
žentą Joną Ulėnus, gyv. Long 
Island, N.Y., ir brolį Vytautą, 
gyv. Los Angeles, Calif.

banke, 
reigas.

ATVAŽIUOJA JAUNIMO CHORAS IŠ TORONTO
Sofija Jurgėlionė grįžo iŠ li

goninės namo. Operaciją jai 
padarė dr. L. Plechavičius. Li
gonis sveiksta.

Nevy Yorko radijo stotis WK 
C R rugsėjo 25 vakarą savaiti
nėje programoje “World Are
na” transliavo pusvalandį tru
kusį pasikalbėjimą su Lietu
vos ir Estijos generaliniais kon
sulais Anicetu Simučiu ir Ernst 
Jaakson. Komentatorius domė
josi jų pažiūromis į Čekoslova
kijos invaziją, okupaciją ir li- 
beralizaciją. Abu konsulai pa
pasakojo apie 1939-1941 me
tų įvykius, pradedant Sovietų 
Sąjungos ir naciškosios Vokie- 
tikos 1939 rugpiūčio mėn. su
tartimi dėl įtakos sferų pasi
dalinimo ir po to įvykusiomis 
Sovietų Sąjungos draugiškumo 
ir į vidaus reikalus nesikišimo 
sutartimis su Lietuva, Estija ir 
Latvija, kurios nuvedė į tų ša
lių invaziją, okupaciją ir įjun
gimą į Sovietų Sąjungą. Konsu
lai atkreipė klausytojų dėmesį 
į daugelį panašumų su tuo, ką 
Sovietų Sąjunga padarė Balti-

DARBININKAS

Toronto Prisikėlimo parapijos studentų choras su dirt gentu B. Jurkiu.

Darbininko metinis koncer
tas šiemet bus vienas iš įdo
miausių, nes pasikvietė jauni
mo chorą iš Toronto. Viso 60 
jaunuolių iš scenos dainuos lie-

Baltiečių kultūrinis festivalis 
rengiamas spalio 6, sekmadie
nį, War Memorial Bldg., Wil- 
low ir Lafayette Sts., Trenton, 
N. J. Rengia: lietuvių, latvių ir 
estų taryba. Bus tautiniai 
kiai, chorų dainos, solistų 
sirodymai. Pradžia 2 vai. 
piet. r "

Lituanistinių Pedagoginių 
Kursų studentai ir tėvų komi
tetas ruošia tautodailės parodą 
lapkričio 17 d. 12 v. Apreiški
mo parapijos salėj. Smulkesnės 
informacijos bus paskelbtos vė
liau.

so- 
pa- 
po-

tuviškai. Tie jaunuoliai yra tik
ri jaunuoliai — tai moksleiviai 
ir studentai, kurių amžius nuo 
16 iki 25 metų
Jaunimo choras turi savo gro

žį ir savo patrauklumą, nes vi
sus neša jaunystė. Reikia stebė
tis, kad Toronte dar yra tiek 
daug jaunimo, kuris sugeba ir 
tautinius šokius šokti ir chore 
dalyvauti. Kai didmiesčiai pasi
klysta ir susivelia savo “barz
dose”, provincija dar turi savo 
romantiką, kur ilgais vakarais 
mokomasi dainų muzikos. Ne 
su gitarom dainuoja jaunieji, 
ne staugdami. Dainuoja kaip 
tie, kurie nori veržtis į ilgesin
gas grožio sritis.

Toks miestas yra Torontas 
su lietuviška Prisikėlimo para- mą įspūdį, ypač jaunimui, 
pija, kurią tvarko lietuviai tė
vai pranciškonai. Parapija turi 
savo pastatus — sales sportui,

Dėkojame visiem, dalyvavu- repeticijom, sueigom. Ten ir 
šiem laidotuvėse ir atidavusiem 
paskutinę pagarbą mūsų myli
mam vyrui ir tėvui, a.a. Anta
nui Kirkylai. Ypatingai dėkoja
me tėv. Petrui Baniūnui, OFM, 
lankiusiam velionį ligoninėj, mišrus, kuriame dainuoja apie 
kun. J. Pakalniškiui už atlaiky- 50-60 suaugusių Parapija turi 
tas gedulingas mišias, V. Alks- ir vaikų chorą. Ten yra virš 
niniui už gražius atsisveikinimo 100 jaunųjų giesmininkų.

PADĖKA

Programą išpildys:

1. Rūtos Ansamblis, vad. A. Kačanausko
2. Solistas Liudas Stukas
3. Dvi Mamytės ir Dvi Dukrytės
4. Baltijos tautinių šokių grupė, vad. Vlado Melinio
5. Estų solistai
6. Latvių choras su solistais
7. Estų ir latvių tautinių šokių grupės
8. Trentono Veteranų orkestras

Programą praves Dr. Jokūbas Stukas • Rengia: New Jersey 
Estų, Latvių ir Lietuvių Taryba paminėti Baltijos valstybių 
50 metų nepriklausomybės paskelbimo sukaktį. • Auka $1.00

susirenka jaunimas j sporto 
klubą, Į tautinių šokių grupę, į 
chorą.

Keista, — parapija turi net 
tris chorus. Pirmas choras —

Nenorėdami nuskriausti ir vi
durinių, suorganizavo jaunimo 
chorą, kurį sudaro moksleiviai, 
studentai.

ss
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ŽINIOS

Visi chorai dirba skyriumi, o 
kai visi drauge palipa į sceną, 
tai susidaro lyg mažoji “dainų 
šventė”, nes scenoje yra virš 
200 choristų.

Iš tų trijų chorų kelionėn pa
sikėlė tik tas, kuriam įdomu ir 
net malonu nugalėti didelius 
nuotolius. Atvažiuoja autobu
sais. čia tik reikia juos priim
ti. Reikia surasti visiem nak
vynę, o tai nėra taip lengva. 
(Rengėjai prašo, kurie turi są
lygas, įsijungti į šį jaunimo su
tikimą ir priimti nakvynei. Tuo Norkų 196 A Broadvvay, Lawr . 
reikalu prašom skambinti Dar- rence, Mass.
bininko administracijon).

Kokias dainas jie atveš, išgir- Kultūriniai Subatvakariai pra
sime pačiame koncerte. Tiki- dėjo 10-jį sezoną. Pirmuoju 
me, kad tai padarys neišdildo-

Kas vadovauja chorui
Toronto Prisikėlimo parapi

jos choram vadovauja reta as
menybė. Jis yra kunigas Bro
nius Jurkšas. Paprastai choram 
vadovauja pasauliečiai, čia gi— 
kunigas!

Gimęs jis Skirsnemunėje, Ra
seinių apskrityje. Nuo 1931 gy
veno Italijoje, Ispanijoje, kur 
buvo kunigu įšventintas 1944.

Apie 10 metų dėstė muziką ir 
braižybą įvairiose amatų mo
kyklose Ispanijoje, Venecuelo- 
je, Kolumbijoje. Kolumbijoje 
net braižybos vadovėlį išleido
ispanų kalba. tas kitam kultūriniam parengi-

Į Kanadą atvyko 1952. Pra
džioje buvo Edmonto lietuvių 
parapijos klebonas. Paskui dir
bo lietuvių parapijoje Hamilto
ne, o nuo 1959 — Prisikėlimo 
parapijoje vadovauja choram.

Darbininko metinis parengi
mas įvyks spalio 19 St. Matt- 
hias salėj, 58-15 Catalpa Avė., 
Ridgewood, N.Y. Tam koncer
tui iš Toronto, Kanados, atvyks
ta jaunimo choras, kurį sudaro 
32 jaunuolės ir 30 jaunuolių. 
Kas galėtų priimti vieną ar dau
giau jaunųjų choristų nakvy
nei, maloniai prašomi paskam
binti T. Petrui Baniūnui, telef. 
GL 2-2923. Darbininko adminis
tracija už pagalbą iš anksto dė
koja.

Padėka

Muziko Juliaus Gaidelio (žo
džiai poeto Stasio Santvaroj 
kantata Kovotojai bus atlikti 
lapkričio 2, šeštadieni, 8:30 vai. 
vak. Jordan Hali, Bostone. At
liko amerikiečių.choras Pro Mu
zika, palydimas simfoninio or
kestro. Dirigentas Alfred Nash 
Patterson. Solistai — Dana 
Stankaitytė, Leonas Baltrus-ir 
Arnoldas Vokietaitis, šiuo kon
certu Bostonas užbaigs Lietu
vos nepriklausomybės atstaty
mo 50 metų sukakties minėji
mą. Tikimasi, kad visi Bosto
no ir apylinkių lietuviai daly
vaus tame koncerte. Bilietus 
galima įsigyti: Baltic Realty į- 
staigoj, 389 W. Broadway, So. 
Bostone, pas A. Tumą, Cha- 
pel St., Norwood, Mass., Walter 
Paulauską, 375 Lawrence St., 
Lowell, Mass., Ireną Eivienę, 
139 Belevue St., Brockton, 
Mass., Praną Stanelį, 32 Bar- 
nard Rd., Worcester, Mass., A. 
Marcinkevičių, Family Market, 
187 Webster Avė., Cambridge, 
Mass., Joną Tamulionį, 11 Ma- 
son St., Nashua, N.H. ir Joną 

šių metų kultūrinio subatvaka- 
rio prelegentu buvo poetas-saty- 
rikas Leonardas Žitkevičius 
(Dandierinas, Balys Pavabalys, 
kaip dažnai jis po savo kūryba 
pasirašinėja). Subatvakarį pra
dėjo ir pravedė inž. Ed. Cibas, 
subatvakariam rengti komisi
jos pirmininkas. Nuolatinis va- . 
dovas rašytojas Stasys Santva
ras šiuo laiku pats (su kitais 
trim didžiaisiais) atlieka litera
tūrinę programą įvairiose lietu
vių kolonijose Amerikoje ir Ka
nadoje. Leonardas Žitkevičius 
skaitė aktualią, humoristinę-sa- 
tyrinę kūrybą. Jis buvo labai 
šiltai klausytojų priimtas. Su- 
batvakario visas pelnas paskir- 

mui, būtent, Gaidelio “Kovoto
jams”. šiame subatvakary bu
vo svečių net iš labai toli: tei
sininkas Jonas Valys iš Austra
lijos, Henrikas Satkus iš Toron
to ir Aldona Lileikytė-Macienė 
iš Chicagos. Buvo labai daug da
lyvių.

Balto rūpestis: papenėti al
kaną ir aprengti nuogą. Jis šel
pia vargstančius, kurie negali 
ar nepajėgūs užsidirbti patys ir 
gyvena ne Amerikoj. Paskuti
niu laiku jo didžiausias rūpes
tis — Sibiro lietuviai. Spa
lio 5, sekmadienį, 5 vai. po
piet Lietuvių Piliečių D-jos au
ditorijoje, So. Bostone, Balfo 
Bostono skyrius rengia šalpos 
vakarą. Kalbės Balfo reikalų 
naujas vedėjas kun. P. Geisčiū- 
nas. Meninę dalį atliks baleri
na Danutė Lukauskaitė iš Mon-

AR Tautinis trealio. Bus šokiai. Toks Balfo
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ja. Kai mum kiti padėjo isties-

PRISIKĖLIMO PARAPIJOS
Toronto, Kanada

JAUNIMO CHORAS
dainuoja

DARBININKO
METINIAME

KONCERTE

1968 spalio 19, šeštadienį, 7:30 
ST. MATTHIAS SALĖJ 

58-15 Catalpa Avė., Ridgewood, N.Y.

Chorui vadovauja: Kun. BRONIUS JURKŠAS

PROGRAMOJE: lietuvių kompozitorių ir liaudies dainos.
• Įėjimo auka: 3 dol.; rezervuotos 4 dol.; studentams 2 dol.

• Pradžia 7:30 vai. vakaro

• Veiks Darbininko Spaudos kioskas.

• Šokiams gros Gutauskų orkestras 
ir Dudučio kapela jaunimui.

• Veiks pilnas bufetas su užkandžiais bei gėrimais.

Kviečiami visi atsilankyti, pagerbti dainuojantį jaunimą, 
atvykusį iš Kanados ir palaikyti lietuviškos spaudos darbus.

Darykime dabar tą patį ir mes. 
. Parengimo visas pelnas eina 

Balfo šalpai. Balfo Bostono sky-

ir brangu laika, paaukota ruo- 
šiant lėlių projektą “Linksma- jamijalpos ranką, b»™_gerai. 
vakaris“, kuris gražiai repre- ™ '
zentavo Žemaitiją (Atlanto Ra
joną) V-joje Tautinėje Stovyk
loje.

Taip pat nuoširdžiai ačiū se
sėm: L Jankauskienei, .G. Kul- 
pienei ir L. Milukienei, pasky- 
rusionr daug laiko ir labai

rius taip pat skelbia piniginį va
jų nuo spalio 1 iki gruodžio 1. 
Būkime dosnūs:

šv. Petro Lietuviu parapijos
B toopŠtauTdZrbo’rengiant lėles 80 B®10"' P’rengi-'
— mas su šokiais įvyks spalio 13.

sekmadienį. 5 vai. popiet Mos- 
ley’s on the Charles. Dedham. 
Mass., arti Veteranų ligoninės.

S Danutė Siemaškienė Galima užsisakyti stalus 10 as-
= Tautinio Skyriaus Vedėja menų. Neturintiem susisiekimo 
S ■ priemonių bus pasamdyti auto-
S Jei planuojate ką pirkti ar busai. Jie išvyks nuo koplyčios 
S dovanoti — pirma gaukite ka- ir Lietuvių Piliečių Draugijos 
== talogėlius apie rašomas, skaičia- So. Bostone.
s vimo mašinėles, radio, TV.
= magnetofonus ir kit vokiečių ir
S vietinių firmų gaminius su la- 
= bai sumažinta kaina. Klauski- 
= te: J. L Giedraitis, 10 Barrv 
= Dr„ E. Northport N. Y. 11731. 

HBĮtp Tel. (516) 757-0055.

atskirų Lietuvos vietovių rū-

Visiems skautiškas ačiū!

Gintarą Karosą, kuris kan
didatuoja į Mass. seimo atsto
vus, Lietuvių Piliečių D-ja So. 
Bostone savo paskutiniam susi
rinkime nutarė remti ir tam 
reikalui paskyrė 50 dol.


